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Koronavirus odsunul
oblíbenou akci

V hoděmyšlském sportovním areálu se
konalo v sobotu 6. červena opožděně pálení čarodějnic. V tradičním termínu se
nemohlo uskutečnit kvůli protikoronavirovým opatřením, a tak místní oblíbenou
akci s opékáním špekáčků o pár týdnů
posunuli.
(red)

Práce na historickém
špejcharu finišují

Práce na historickém špejcharu ve
Hvožďanech pomalu finišují. Na špejchar byla osazena nová dřevěná okna
světle zelené barvy a obnoveny byly
kovové okenní výplně. Vnitřní omítky,
cihelné parapety a výmalby jsou hotové. Byl dokončen strop v hlavním sále
a také podkladové vrstvy podlahy. V
červenci budou položeny dubové podlahy a nová schodiště. V síni s klenbami
bude v nejbližších dnech sestavena cihelná podlaha. Zároveň byla dokončena
oprava dvorní fasády. Slavnostní otevření špejcharu s bohatým celodenním
programem je plánováno na 5. září. (mb)

Uzávěrka srpnového
čísla bude ve středu
22. července

NA PLANÉM VRCHU v Zalánech se uskutečnilo 6. června tradiční „Otevírání
Plaňáku“. Účast na závodech sice ovlivnila nepřízeň počasí, ale na sportovní úrovni se to nijak neodrazilo. „Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu tohoto motokrosového setkání a zvu všechny na Planý vrch
4. 7. na ŠAC 2020. Tady už půjde o první body do seriálu Šumavský Amatér
Cup 2020,“ uvedl za AMK Zalány Oldřich Kolář.
Foto: archiv AMK Zalány

Tradiční Pouť k Panně Marii Březnické
V sobotu 23. května se konala tradiční Pouť k Panně Marii Březnické.
Tato každoroční, velmi oblíbená akce
přispívá k vzájemnému setkávání a
poznávání se. I letošní účast předčila
očekávání. Mši svatou sloužil P. Mgr.
Petr Misař. O hudební doprovod se postaral Hubert Hoyer. Krásným zpěvem
potěšila Mgr. Ivana Hoyerová. Poté následovalo občerstvení v podobě opékání
špekáčků. Akce se podařila i vzhledem
k pěknému počasí. Díky patří organi-

zátorům, kteří se na této akci podíleli
a všem, kteří si našli chvilku a přišli.
Růžena Tesková

Přívalové srážky způsobily mnoho problémů

Přívalové srážky způsobily v minulých
dnech na mnoha místech republiky
spoustu problémů. V neděli 14. června
zasáhly i Vranovice. Voda se prohnala obecní stodolou, venkovní učebnou

školky, ohrožovala domácí drůbež, natékala do výkopů rozestavěné kanalizace a
zaplavovala dvory. Více se o problémech
s přívalovými dešti dočtete uvnitř Třemšínských listů.
(red)
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Praktická environmentální výchova
na ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.

ZASEDÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM. Ve středu 27. května
proběhlo historicky první zasedání zastupitelstva obce
Hvožďany pod širým nebem. Z důvodu zachování předepsaného odstupu a hygienických opatření se venkovní „zasedačkou“ stala hvožďanská náves před Klubovým centrem.
Foto: archiv obce

Mateřská škola v Bubovicích
má nově vybudovanou zahradu
Po delší době opět ožila školka veselými hlásky dětí. Prozatím v omezeném
režimu, ale s vidinou brzkého návratu
k tomu provozu „normálnímu“. Většinu dne nyní trávíme s dětmi venku,
využíváme ke všem činnostem naši
krásnou nově vybudovanou zahradu.
V letošním roce se završil projekt obnovy školní zahrady. Pracovali jsme
na vytvoření místa pro dětské hry několik let společně s Obecním úřadem
Volenice i rodiči dětí. Prvotní záměr
– odkoupení části zahrady od farního
úřadu, rozdělení a oplocení pozemku, uskutečnil již bývalý
starosta pan Vítek a do nynější podoby zahradu pak dovedl
současný starosta pan Cibulka. Oběma jmenovaným a celému zastupitelstvu obce, jakož i rodičům a zaměstnancům
MŠ patří obrovský dík za odvedenou práci. Děti mají nyní k
dispozici prostorný altán s barevnými stoly a lavicemi, kde se
mohou schovat za nepříznivého počasí. Dále pak pískoviště s
hračkami, několik skluzavek, vahadlovou houpačku, obytný
domek, hřiště na kopanou i košíkovou a lavičky k odpočinku ve stínu vzrostlých hrušní. Zahrada je nově oseta trávou,
zasadilo se pět ovocných stromků, několik keříků borůvek a
živý plůtek z habrů podél chodníku k altánu.
Po neuvěřitelných 40 letech, které jsem ve zdejší mateřské
škole prožila, je, myslím, čas přemýšlet o odchodu a uvolnit
tak místo pro nový svěží vítr ve vedení školy. Budu se loučit se
smutkem v srdci, ale zároveň s dobrým pocitem, že za mnou
zůstává kus poctivé práce. Lea Židová, ředitelka MŠ Bubovice

V červnu 2020 jsme dokončili závěrečnou zprávou projekt Praktická environmentální výchova na
ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p.
Tř., na který jsme získali
dotaci od Státního fondu
životního prostředí ČR.
V rámci projektu došlo
k rozšíření využití školní
zahrady pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Vybudovali jsme venkovní učebnu se čtyřmi
stoly a lavicemi vhodnou
pro venkovní výuku. Do
zahrady byly instalovány
naučné prvky – ukázky
regionálních
kamenů,
ptačí budky, informační
panely, herní prvky, keltský kalendář, záhony na
pěstování zeleniny, vysadili jsme méně známé
dřeviny a postavili vrbovou chýši. Učitelé vypracovali pracovní listy s environmentální tematikou.
Na realizaci projektu se podíleli žáci a učitelé školy. V zahradě
vznikl naučný prostor pro badatelské pozorování, navázání
kontaktu dětí s přírodou a získání pracovních dovedností.
Zahradu jsme představili veřejnosti už na podzim 2019 formou komentované prohlídky. Informace o projektu a fotodokumentace ze zahrady je na webu školy https://www.zsrozmital.cz/dalsi-projekty.
PaedDr. Jana Bacíková

VYDLÁŽDĚNÉ CESTY. Na hřbitově ve Starém Rožmitále
bylo dokončeno dláždění hlavních cest. Oprava čeká také
dominantní kříž uprostřed hřbitova. Foto: František Žán
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Rožmitál pod Třemšínem
Úřední hodiny notářky
Mgr. Marie Trčkové
Notářka Mgr. Marie Trčková bude na
Městském úřadu v Rožmitále pod Třemšínem úřadovat ve dnech 1. a 15. července vždy od 13 hodin. Na schůzce je
možné se předem domluvit telefonicky na čísle 318 620 005 nebo 774 419
790.
(red)

V rožmitálském čapím
hnízdě se urodilo
Letošní rok je
velmi příznivý
pro naše čápy.
Máme v hnízdě
čtyři
krásná
čápata a je radost se dívat,
jak začínají cvičit křídla před
prvním prolétnutím nad rodným hnízdem a okolím.
Naposledy jsme měli čtyři čápata v roce
2015. V roce 2016 byla tři čápata, o rok
později žádné. V roce 2018 se vylíhla tři
čápata a v roce 2019 dvě.
Čapí rodiče se musí velice činit, aby
nakrmili své hladové děti. Velkým přínosem pro pozorování našich bílých
kamarádů je webová kamera umístěná na střeše Šichtamtu. Nevidí sice do
hnízda, na to bychom potřebovali mít
vyšší budovu nebo stožár, ale to podstatné a nejzajímavější, tedy růst a činnost mladých, vidíme velice dobře. Již
jsou nad okrajem hnízda dobře viditelní.
Vřele doporučuji všem, kteří mají možnost, a naše čapí rodina je zajímá, aby si
tuto webkameru spustili na oficiálních
stránkách města www.rozmitalptr.cz a
klikli na obrázek s čápy. Můžeme čápy
pozorovat v pohodlí z domova a je na co
se dívat. Čapí mládež roste opravdu jako
z vody.
Miloslav Maroušek

Rožmitálské autotaxi
jezdí opět i ve středu
Rožmitálské autotaxi, které zajišťuje Město Rožmitál pod Třemšínem pro
zlepšení dopravní obslužnosti, se vrací
po dvouměsíčním omezení způsobeném
koronavirovými opatřeními k běžnému
jízdnímu řádu a od června jezdí znovu
i ve středu. Autotaxi jezdí v pondělí, ve
středu a v pátek, je-li pracovní den, v 11
hodin z Rožmitálu do Zalán a dále do
Nepomuku a v 11:15 jede zpět z Nepomuku do Rožmitálu. V 11:45 pak odjíždí
z Rožmitálu do Voltuše a do Hutí a ve 12
hodin jede z Hutí zpět na Rožmitál. (fž)

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píši tento úvodník, by se
dalo počasí charakterizovat slavným výrokem dědy Komárka (Josefa Kemra) z
filmu Na samotě u lesa. Jeho znění asi
většina z vás důvěrně zná, ostatní si ho
mohou bez problémů „vygooglit“ neboli
vyhledat na internetu. Přesto, že celkově
počasí v květnu a prozatím ani v červnu
není teplotně výrazné, technické služby
pečlivě vyčistily naše „koupaliště“, do
provozu byla uvedena moderní filtrace
a první otužilci si užili průhledně čisté
vody, i když se její teplota pohybovala
do 18 stupňů. Věřím, že i díky rozvolňování hygienických opatření si krásné
prostředí Sadoňského rybníka s výbornými podmínkami pro koupání, cvičení
a sportování v nastávající letní sezoně
opět užije mnoho z vás. Zatěžkávací
zkouškou v tomto areálu nyní prochází zrekonstruovaná hřiště na nohejbal a
volejbal s umělým povrchem. Přes neúměrně dlouhé čekání se snad dílo podařilo, o čemž svědčí možnost hřiště použít
téměř ihned po vydatném dešti i spokojené reakce uživatelů. Za dlouhé čekání se samozřejmě omlouvám. Daleko
větším tempem se rozběhla celková rekonstrukce fotbalového hřiště. I ta byla
ovšem vlivem dešťů bohužel přibrzděna,
ukončení prací se přesto předpokládá
kolem půlky července. Všem v okolí stadionu, kde se parkoviště využívá jako
deponie materiálu, děkuji za trpělivost
se zvýšeným množstvím hluku i dalším nepohodlím, které stavba přináší.
Rekonstrukci se podařilo samozřejmě
neúmyslně „naplánovat“ na dobu, kdy
byla celá jarní část soutěží zrušena, což
vyřešilo problém, kde budou jednotlivá
družstva hrát. Zrušeny byly bohužel i
soutěže všech družstev národní házené
včetně připravovaných oslav 90 let od
založení tohoto oddílu. Ty ovšem zcela
určitě proběhnou v úvodu následující
házenkářské sezóny. Z oddílů hrajících
pravidelné soutěže svoji soutěž dohráli
pouze stolní tenisté, kterým se podařilo
postoupit do krajského přeboru I. třídy.
Protože se však i v oblasti sportu blýská na lepší časy, pořadatelé vás srdečně
zvou na ŠAC 2020 Motokros Zalány –
Memoriál Karla Maříka. Závody se budou konat tradičně na Planém vrchu v
Zalánech.

V průběhu března až
června bylo zrušeno i
velké množství kulturních akcí, snad nejvíce
nás mrzí, že se nemohl
uskutečnit již 18. ročník Slavnosti královny
Johanky. Slavnost je
ve stejném rozsahu a
programu odložena na 19. června 2021,
možná roční přestávka zvýší i její atraktivitu. Z odložených akcí se v průběhu
července uskuteční dětmi určitě očekávaný zábavný program Ledová show s
Elsou spojený s fotografováním s Elsou
i Annou včetně autogramiády. Fanoušci vkusné zábavy se potom mohou těšit
na pořad Jana Rosáka 50 let za mikrofonem se speciální hostem. Příznivci
řízné dechovky se mohou těšit na Letní
koncert Rožmitálské Venkovanky u Restaurace New Romance. Věřme, že bude
této akci přát počasí a všichni přítomní
si kouzelné prostředí okolí Romance ve
spojení s dechovkou užijí. Pozornost si,
myslím, zaslouží i absolventská práce
Tomáše Belky o rožmitálském rodákovi Rudolfu Richardu Hofmeistrovi, jejíž
premiéru můžete zhlédnout 10. července ve společenském centru.
Při přípravě tohoto úvodníku mě požádala vedoucí naší pečovatelské služby, paní Jaroslava Dražanová, abych
poděkoval partě chlapů, které spojuje
to, že pravidelně sportují ve čtvrtek na
bývalém hokejovém hřišti a není jim
lhostejná nepřízeň osudu spoluobčanů.
Již dříve finančně pomohli po těžkém
úrazu paní upoutané na invalidní vozík,
poté po požáru hájovny Na Dědku našim skautům a nyní, v době, kdy vznikala panika kolem covidu, mezi sebou
vybrali 5000,- Kč, které věnovali na nákup potřebných ochranných pomůcek.
Velmi rád jménem vedení města děkuji
Zdeňku Vlasákovi a celé partě.
Závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití prvního prázdninového
měsíce, snad více sluníčka a hlavně
osobní pohody. Pokud bude přesto pár
dnů deštivých, zkuste se podívat na
webové stránky našeho města na živý
přenos kamery, která sleduje čapí hnízdo na komíně u Normy. Pohled na čapí
rodinku vám určitě pár chvilek zpříjemní.
Mgr. Pavel Bártl

Město Rožmitál p. Tř. nabízí k pronájmu nebytový prostor v 1. patře
Městského zdravotnického zařízení - celková plocha k pronájmu je 63,85 m2
(jedná se o dvě místnosti, čekárnu a část společných prostor). Bližší informace
podá bytové hospodářství na telefonním čísle 318 665 217. Písemné žádosti
podávejte na podatelnu Městského úřadu Rožmitál p. Tř. do 31. 7. 2020.
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Premiéra filmu Rudolf Richard
Hofmeister v rožmitálském kině
V rožmitálském kině se bude promítat v pátek 10. července
od 19:00 premiéra třiadvacetiminutového, částečně hraného
životopisného dokumentu Rudolf Richard Hofmeister o rodákovi z Rožmitálu pod Třemšínem, který se po 1. světové válce
proslavil jako spisovatel a průkopník literární fantastiky z dob
pravěku a starých Slovanů, ovšem když odešel on, odešla i
jeho sláva. Režisérem snímku je Tomáš Belka.

Malí rybáři z kroužku si užili
chytání na rybníku Stržený
Jedním z nejhezčích dnů rybářského kroužku MO Rožmitál
pod Třemšínem, které jsme v poslední době mohli zažít, byl
pátek 29. května. Měli jsme totiž možnost chytat na nádherné svazové vodě SÚS, na rybníku Stržený. Velmi děkujeme
panu Dušanovi Hýbnerovi, předsedovi středočeských rybářů,
za možnost tam s dětmi trávit čas a krásně si tuto vodu užít.
Byl to pro náš kroužek splněný sen. Děti se tam hrozně těšily a opravdu si to užily. Na kroužek dorazilo 22 dětí. Počasí
nám přálo, bylo krásné teplo a sluníčko. Dětem jsme připravili občerstvení v podobě pikniku. Někteří rodiče dětí napekli,
za což velmi děkujeme. Nachytala se spousta krásných ryb, i
když žádné velké, ale dětem to vůbec nevadilo. Děti soutěžily
o největší rybu a o nejvíc nachytaných centimetrů. Boj to byl
urputný. Celý den byl opravdu super, ještě jednou všem děkujeme.
Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku

Slovo režiséra filmu Tomáše Belky
Hlavním účelem dokumentu o R. R. Hofmeisterovi bylo, abych
jej mohl použít jako absolventskou práci u maturity. Přípravy
celého dokumentu začaly už na konci srpna loňského roku,
aby v listopadu mohla padnout první klapka. Byl jsem překvapen, kolik lidí bylo ochotných podat pomocnou ruku a
všem patří ohromné díky! Na place se prostřídalo odhadem na
40 lidí, ať už ve štábu nebo jako komparz. Kdo by se rád něco
dozvěděl o jedné z mnoha rožmitálských osobností, ať přijde
10. července do rožmitálského společenského centra.
Snímek má sice „jen“ 23 minut, ale plánujeme program před
i po samotné projekci. Zájemci, kteří by si chtěli rezervovat
místo předem, se mohou hlásit na e-mail premierarrh@gmail.
com.
Tomáš Belka

Rodiče připravili překvapení
k Mezinárodnímu dni dětí

Rudolf Richard Hofmeister
(Česko, 2020)
Režie: Tomáš Belka
Účinkují: Jindřich Jirásek,
Jana Šimková
Vypráví: Miloslav Mejzlík
Hrají: Miloslav Maroušek, Jakub
Koudela, Tereza Sladovníková, Jáchym
Kučera, Vojtěch Mrázek…

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
FANCLUBU ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY

26. července 2020
začátek ve 12 hodin v Restauraci New Romance
v Rožmitále pod Třemšínem
Srdečně zveme všechny své milé členy a
případné nové zájemce o členství. Od 15
hodin zahraje Rožmitálská Venkovanka
ve venkovních prostorách restaurace.
V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v sále společenského centra.

Rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál p. Tř. má podporovatele
i z řad rodičů. Je to pro nás opravdu skvělé a známka toho,
že svoji práci neděláme snad špatně. Děkujeme všem rodičům
za podporu, vážíme si jí. Tentokrát bychom rádi poděkovali
konkrétně manželům Věrce a Bořkovi Mauleovým. K Mezinárodnímu dni dětí připravili pro nás překvapení. Přivezli dětem
balíčky se sladkostmi a mysleli i na nás dospělé. Máte náš
obrovský dík. Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Rožmitál pod Třemšínem
20. 6. – 20. 9. Navštivte letní interaktivní výstavu Retrosbírky v
Podbrdském muzeu. Uvidíte několik
desítek unikátních sbírek předmětů
ze 2. poloviny 20. století a navštívíte
byt sběratele. Zde můžete vzpomínat,
co „jste taky měli“, a na vlastní kůži si
vyzkoušet řadu činností – od pouštění gramofonu přes psaní na stroji až
po skákání gumy! Nechybí ani retro
obchod a vzpomínka na rožmitálský
podnik Jitex. Otevřeno je od úterý do
neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Vstupné je 50,- Kč za osobu od 6 let,
rodinné vstupné činí 150,- Kč.
4. 7. Kino Rožmitál pod Třemšínem
a rožmitálská Moravská vinotéka
zvou na „ovíněné“ promítání filmu
z překrásné krajiny jižní Moravy
3BOBULE. Začátek promítání je od 17
a od 20 hodin. Přijďte si vychutnat do
rožmitálského kina nový český film se
skleničkou skvělého vína. Společenské centrum bude otevřeno už od 16
hodin. Vstupné na promítání je 130 Kč.
Předprodej vstupenek zajišťuje Městské kulturní středisko Rožmitál pod
Třemšínem.
4. 7. Automotoklub Zalány zve na ŠAC
2020 Motokros Zalány – Memoriál
Karla Maříka. Závody se budou konat
tradičně na Planém vrchu v Zalánech.
Tréninky začínají v 8:00 a samotné
závody od 12:30.
8. 7. Městské kulturní středisko zve od
17:00 do Společenského centra na zábavný program pro děti i rodiče Ledová
show s Elsou. Jedná se o náhradu za
zrušené březnové představení a původní zakoupené vstupenky zůstávají v
platnosti. V rámci představení se děti
vydají společně s Elsou do ledového
království, kde se setkají i s dalšími
postavami z oblíbené pohádky. Společně zažijí spoustu zábavy, tancování,
legrace a nebude nouze ani o mnohá překvapení. Například v průběhu
programu pomocí kouzla ožije malý
sněhulák a v závěru se možná podaří
vykouzlit i sněhovou nadílku. Díky
představení se na chvilku děti i rodiče
ocitnou v pohádkovém světě kouzel s
hromadou dárků a splněných přání. Po
skončení představení bude následovat
fotografování s Elsou i Annou včetně
autogramiády.
10. 7. V rožmitálském společenském
centru se bude konat od 19:00 premiéra filmu Tomáše Belky Rudolf Richard Hofmeister. V částečně hraném
životopisném dokumentu o rodákovi z
Rožmitálu pod Třemšínem se představí
Miloslav Maroušek, Jakub Koudela,
Tereza Sladovníková a další.

tá, doporučené dobrovolné vstupné je
100,- Kč.
7. 8. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 film,
který bude překvapením na základě
diváckého výběru. V případě deště
se nepromítá, doporučené dobrovolné
vstupné je 100,- Kč.

Známý moderátor Jan Rosák přijede
20. července do Rožmitálu, kde se
bude konat zábavný večer plný vyprávění a historek. Do města zavítá se
Šimonem Pečenkou a dalšími hosty.
20. 7. Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem zve do Společenského centra na pořad Jana Rosáka
50 let za mikrofonem. V zábavném
večeru plném vyprávění a historek,
které se přihodily známému moderátorovi nejen za mikrofonem, nahlédneme
také do soukromí Jana Rosáka. Něco o
něm prozradí také náš speciální host.
Chybět nebudou ani písničky, které
zcela jistě znáte. A dojde dokonce i na
scénku. Pořad začíná v 19:00, vstupné
je 150 korun.
24. 7. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 film
Sedmero krkavců. V případě deště
se nepromítá, doporučené dobrovolné
vstupné je 100,- Kč.
25. 7. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 film
Tenkrát v Hollywoodu. V případě
deště se nepromítá, doporučené dobrovolné vstupné je 100,- Kč.
26. 7. Na nádvoří rožmitálského zámku
se bude cvičit od 10:00 jóga s Ivou
Ceradskou. Vstup stojí 100,- Kč.
26. 7. V Restauraci New Romance se
uskuteční od 12 hodin Výroční valná
hromada Fanclubu Rožmitálské
Venkovanky. Srdečně jsou zváni všichni členové a případní noví zájemci o
členství.
26. 7. Všichni milovníci dobré dechovky jsou srdečně zváni na Letní
koncert Rožmitálské Venkovanky u
Restaurace New Romance. Koncert začne v 15 hodin. V případě nepříznivého
počasí se bude konat v sále společenského centra.
31. 7. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00
film Mamma Mia! V případě deště
se nepromítá, doporučené dobrovolné
vstupné je 100,- Kč.
1. 8. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 film
Parazit. V případě deště se nepromí-

8. 8. Letní kino na nádvoří rožmitálského zámku promítne od 21:00 film
Panství Downton. V případě deště
se nepromítá, doporučené dobrovolné
vstupné je 100,- Kč.
22. 8. V Rožmitále pod Třemšínem se
uskuteční Retro den. Oslavíme při
něm 121. výročí místní dráhy a 10.
výročí otevření Podbrdského muzea.
Dopolední program na vlakovém nádraží nabídne jízdy historického motorového vlaku, ukázku hasičské a historické
techniky, Toulavou kapelu Josefa Janouška, občerstvení a mnoho dalšího.
Historickým autobusem se můžete v
průběhu dne přepravit do Podbrdského
muzea, kde je připraven odpolední program. Po celý den bude volný vstup do
muzea i na výstavu Retrosbírky, krátké
komentáře ke stálé expozici a od 18:30
bude následovat večerní program, ve
kterém přijde na řadu slovo starosty
města a hostů, koncert Dirty Rudolph
and his Inglorious Rock’n’Roll Mates
a pak bude hrát DJ Starosta. Akce je
zdarma.

Věšín
3. 7. Obec Věšín srdečně zve na Letní
kino na hřiště TJ Sparta Věšín. Začátek je po půl desáté večer po setmění. Promítat se bude film Přes prsty.
Pořadatelé vzkazují, aby si diváci vzali s
sebou deky a dobrou náladu. Vstupné
je zdarma.
5. 7. Sportcentrum Věšín zve od 20:30
hodin na taneční zábavu na letním
parketu u hřiště Sparty Věšín. Hrát
budou Bosáci, vstupné je 100 korun.

Bubovice
17. 7. V Bubovické hospůdce a pod ní
se bude konat od 17:00 Setkání seniorů Bubovic, Pročevil a Volenic. Náplní
tohoto setkání bude opékání buřtíků,
poslouchání hudby, zpívání a možná i
tanec. Hrát bude Duo Janoušek.

Hvožďany
4. – 5. 7. Ve Hvožďanech v ulici nad
obecním úřadem se koná tradiční výstava fuchsií u Ing. J. Dvořákové.
4. 7. Na prostranství u pohostinství
Vagón se uskuteční od 20:30 pouťová
taneční zábava s kapelou Kudrnáči.
Pokračování na straně 6
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
Hoděmyšl

5. 7. Na prostranství u pohostinství
Vagón se bude konat od 16:00 hudební odpoledne, při kterém zahrají
Kudrnáči.
18. 7. NK Třemšín zve fanoušky na
nohejbalový turnaj trojic na hřiště na
Mýtech. Začátek turnaje je v 9:00.
18. 7. V Roželově na Mýtech na parketu u tenisových kurtů se bude konat
venkovní taneční zábava. Začátek je
ve 20:30 a hrát bude Víla A.

Kapela Kudrnáči, která zahraje 5.
července při hudebním odpoledni ve
Hvožďanech, je zárukou dobré muziky a zábavy.
Foto: archiv kapely

5. 7. Sbor dobrovolných hasičů Hoděmyšl spolu s SDH, TJ a Obecním
úřadem Sedlice srdečně zvou na XXX.
ročník Memoriálu Čeňka Poláka v
požárním útoku družstev mužů nad
35 let a žen bez omezení věku. Akce
začíná v 13 hodin ve sportovním areálu
v Hoděmyšli, v odpoledních a večerních
hodinách se mohou návštěvníci těšit na
kapelu Šupina Miloše Velíška.

Nenašli jste na tomto místě svoji kulturní či sportovní akci? Pokud nějakou pořádáte, informujte nás o ní.
Stačí zaslat plakát nebo zprávu o akci na e-mail tremsin.listy@rozmitalptr.cz.

Rodinné centrum Třemšínek

Rodinné centrum Třemšínek
na vás rozhodně nezapomnělo

Předběžné oznámení o konání
rybářských závodů pro rok 2020

Z organizačních důvodů jsou zatím vnitřní prostory centra
uzavřené, ale Rodinné centrum Třemšínek plánuje uskutečnit pár výletů, piknik, procházku do přírody. Zatím nevíme
přesné termíny, ale určitě vás budeme včas informovat. Můžete nám klidně napsat na naše facebookové stránky nebo
webové stránky, kam by se vám líbilo vyrazit, nebo uvést tipy
na výlety, které byste uvítali. Těšíme se na vás.
Petra

Zveme vás na závody konané 19. září pro dospělé a 20. září
pro děti. Místem konání závodů bude Sadoňský rybník. S
ohledem na posunutí termínu jsme vybrali chovný rybník,
kde se předpokládá větší atraktivita ryb. Začátek zůstává jako
obvykle od 6 hodin, kdy proběhne zápis závodníků a od 7 hodin začne první poločas. Bodování je 1 cm-1 bod. Chytá se na
jeden prut bez možnosti zakrmování. Po celou dobu závodů je
možnost občerstvení. Těšíme se na hojnost závodníků a přejeme mnoho krásných úlovků. Změna vyhrazena podle aktuální situace.
Za MO Rožmitál pod Třemšínem Radek Tůma

Místní akční skupina Podbrdsko

SLOVÍČKO KNĚZE

Místní akční skupina
Podbrdsko srdečně zve na
Slavnostní otevření Špejcharu
Hvožďany po rekonstrukci
Na co se můžete těšit: trh, degustace vína, křest knihy o
mlýnech, loutkové divadlo, výstava Má vlast cestami proměn, dobové soutěže pro děti – lukostřelba, rýžování zlata,
scriptorium, soudobá zemědělská technika, občerstvení a
příjemná atmosféra
Termín konání: sobota 5. září 2020, 10.00 – 16.00 hodin

Podbrdský farmářský a řemeslný
trh v Rožmitále pod Třemšínem
Místo konání: areál Podbrdského muzea a část náměstí
Na co se můžete těšit: káva, široká škála řemeslných výrobků, příjemná hudba, občerstvení, zábava pro děti a nebude
chybět pohodová atmosféra.
Termín konání: sobota 19. září 2020, 10.00 – 14.00 hodin

Muzeum na webu Central Bohemia
Cvokařské muzeum ve Starém Rožmitále se dostalo mezi
atraktivní turistické destinace Středočeského kraje. Ve spolupráci s krajskou centrálou turistického ruchu byly na webu
Central Bohemia umístěny snímky z muzea a stručný popis,
proč jej navštívit.
(jir)

Symbol těla

Slavili jsme v Rožmitále Boží Tělo, počasí
vyšlo, tři děti byly příkladem svých rodičů přivedeny k prvnímu svatému přijímání. Máme z toho radost. A je dobré si uvědomit, že nutně potřebujeme symboly. V duchovním smyslu
je i symbol „chleba“ jedinečný – tak to jistě myslel Ježíš, když
při velikonoční večeři lámal apoštolům chléb se slovy: „Toto je
moje tělo..., a toto je kalich mé krve...“ V lidském těle existují
některé zásadní funkce, jako srdeční tep a dech. Osobní i
společnou modlitbu nás křesťanů si můžeme představit jako
dech (řekl papež František), jako srdeční puls církve, který
šíří svou sílu ve službě pracujícím, studujícím i učitelům,
zúrodňuje poznání vzdělanců a pokoru prostých lidí, dodává
naději tomu, kdo houževnatě potírá nespravedlnost. Modlitba
je naším přitakáním Bohu, jeho lásce, která nás zasáhla. Je
přijetím Ducha svatého, který neúnavně vlévá lásku a život
do všech lidí. Svatý Serafim Sarovský, velký duchovní mistr
ruské církve, říkával: „Opravdovým cílem našeho křesťanského života je získání Božího Ducha, a to až do té míry, že modlitba, bdění, půst, almužna a jiné ctnostné úkony činěné v
Kristově jménu jsou pouhým prostředkem k dosažení tohoto
cíle“. Náš dech není pokaždé vědomý, avšak nemůžeme přestat dýchat. Tak je tomu i s Tělem Církve, která je živoucím
symbolem jednoty Božího Těla. Tomuto Tělu přeji zdraví a
Boží požehnání! Sám Ježíš se za nás modlil takto: „Neprosím
ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich
slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě;
ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal.“ (Jan
17,20-21)
Pater Petr
Pozvánka na poutní mše svaté
28. 6. Bělčice v 11:15h – sv. Petr a Pavel
5. 7. Hvožďany v 10:10h – sv. Prokop
9. 8. Třemšín v 10:30 – Proměnění Páně, divadlo Víti
Marčíka: Malý princ
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Retro léto v Rožmitále zahájeno
Výstava Retrosbírky v Podbrdském muzeu nabízí prostor pro vzpomínání
i zábavu. V srpnu zažije Rožmitál Retro den, při kterém oslaví 121. výročí
místní dráhy a 10. výročí otevření Podbrdského muzea.
Také jste v mládí něco sbírali? Něco
úplně obyčejného? Tak to je výstava
Retrosbírky určená právě pro vás. A
vezměte s sebou na ni i svoje ratolesti. Určitě nebudete litovat. Galerie Podbrdského muzea se totiž na letní měsíce
proměnila v byt sběratele z 60. – 80. let
20. století. Že to je doba vašeho mládí?
Tak pojďte na návštěvu!
Na ochozu galerie uvidíte více než třicet ukázek různých sbírek obyčejných
i neobyčejných předmětů z té doby:
sbírka céček, obalů od čokolád, cukříků ke kávě, modelů letadel, pohledů,
angličáků nebo tácků od piva. Sbíralo
se kde co. Svoji „sbírku sbírek“ zapůjčila do Podbrdského muzea paní Věra
Stojarová z Inspirace Zlín z. s. Sbírá je
už řadu let a putují po muzeích po celé
republice. „Jsem nadšená, že tyto sbírky z dob socialismu stále existují, že se
jich někteří majitelé nezbavili a uchovali
si je. Přeci jen se často nejedná o nějak
zvlášť cenné předměty, přesto jsou ale
unikátními dokumenty své doby. Cílem
výstavy je nejen představit sběratelství
jako vášeň, ale také ukázat dnešní generaci mladých lidí nebo dětí, co vše se

za socialismu sbíralo. Mnohdy se v tom
odrážel nedostatek zboží na tehdejším
trhu,“ říká Věra Stojarová.
Jaká by to ale byla letní výstava Podbrdského muzea, kdybyste se měli na
vystavené exponáty pouze dívat? Přízemí
galerie proto zaplnila interaktivní část
– Byt sběratele. Návštěvníci procházejí
kuchyní s oranžovou kuchyňskou linkou Asta, v obývacím pokoji hraje barevný televizor Tesla, v dětském pokoji
jsou k dispozici stavebnice Seva či Mozaika… V kanceláři můžete psát na psacím stroji nebo zkusit poznávačku dnes
nepoužívaných, zapomenutých předmětů. Nechybí ani obchod se smíšeným
zbožím a vzpomínka na závod Jitex. Najdete sebe nebo svou tetu na fotografii z
rožmitálského provozu? Her a aktivit je
ve výstavě připravena celá řada: zkusíte si zaštupovat ponožku, projet se na
skládačce, skákat gumu nebo postavit
raketu ze Sevy?
Pokud přijdete na výstavu Retrosbírky v té správně hravé náladě, můžete tu
strávit celé odpoledne. Do ouška vám k
tomu bude hrát z gramofonu třeba Václav Neckář.

Slavná výročí
První český skaut
František Hofmeister
Dne 8. července si připomeneme 70 let
od úmrtí rožmitálského rodáka, městského tajemníka a důstojníka francouzské akademie pana Ing. Františka
Hofmeistera. Bratr spisovatele Rudolfa
Richarda Hofmeistera byl opravdu všestranně zaměřený. Pro milovníky francouzského jazyka a kultury zde založil
spolek Alliance francaise, pilně sbíral
předměty do plánovaného rožmitálského muzea či vypracoval návrh na železniční trasu Jihlava–Plzeň vedoucí přes
Rožmitál, která ovšem nakonec nebyla
uskutečněna. Obnovil provoz zdejší meteorologické stanice, o niž se až do konce svého života vzorně staral.
Nejznámějším jeho počinem však
zůstává zřízení Americké kolonie pro
mládež, jakési předchůdkyně dnešních
skautů, v roce 1911. Její členové měli k
dispozici širokou škálu činností. Kromě
klasického tábornictví a výletů mohli
také lyžovat, jezdit na koni či se na rybníce učit veslovat v loďkách. František
Hofmeister zemřel 8. července 1950 v
Oslí. V jeho rodném Rožmitále jej dodnes připomíná meteorologická stanice,
skautský oddíl a nakonec zdárně založené muzeum.

Spisovatel a starosta
Gustav Klika

Retro den v Rožmitále připomene 10 let Podbrdského muzea a 121 let dráhy.
V sobotu 22. srpna proběhne v Rožmitále pod Třemšínem Retro den. Při příležitosti 121. výročí místní dráhy bude
vypraven zvláštní historický motorový
vlak mezi Březnicí a Rožmitálem. Program na nádraží zajistí spolek Rakovnicko-protivínská dráha a hasiči z JPO
Rožmitál. Z nádraží bude jezdit kyvadlová autobusová doprava historickým
autobusem Robur do Podbrdského muzea, kde můžete zdarma navštívit interaktivní výstavu Retrosbírky. Podrobný
program a jízdní řád vlaku a autobusu
budou brzy zveřejněny.
Podbrdské muzeum tento den oslaví
10 let od svého otevření v roce 2010.

Odpoledne se proto můžete těšit na
krátké komentáře ve stálé expozici, večerní program na nádvoří Podbrdského
muzea zahájí proslov starosty města a
hostů. Poté zahraje rock’n’rollová kapela The Dirty Rudolph and his Inglorious
Rock’n’roll Mates. Občerstvení je zajištěno od 10 do 14 hodin na vlakovém
nádraží a od 18 do pozdních večerních
hodin na nádvoří Podbrdského muzea.
Přijďte si zavzpomínat a společně s námi oslavit deset let fungování Podbrdského muzea v Rožmitále
pod Třemšínem! Přejeme vám krásné
léto v retro stylu a moc se na vás těšíme!
Vaše Podbrdské muzeum

Ve stejný den, 8. července, si připomeneme sté výročí úmrtí rožmitálského
učitele, starosty a spisovatele Gustava
Kliky. Po absolvování učitelského ústavu vyučoval nějakou dobu v několika obcích v okolí, roku 1908 se natrvalo vrátil
do Rožmitálu. Nejprve učil na obecné,
později na měšťanské škole. Stal se jednatelem Literárního kruhu a Okrašlovacího a turistického odboru Sokola. Roku
1919, rok před svou smrtí, byl zvolen
prvním starostou města Rožmitálu po
vzniku samostatného Československa.
Za svého života se věnoval i literární
činnosti. Psal hlavně divadelní hry a knihy pro mládež. Zejména jeho pohádkové
hry se staly známými pro svůj výchovný vliv. Kvůli nim zřídil Klika společně
se svým kolegou i loutkové divadlo. Ve
svých dílech se věnoval také jiným žánrům. Patří sem například nedokončená
trilogie Lvi (o rodu Lvů z Rožmitála) nebo
známá publikace Rožmitál pod Třemšínem – Dvacet výletů v okolních Brdech.
Gustav Klika zemřel mlád, ve věku 36
let 8. 7. 1920. Je pochován na hřbitově
ve Starém Rožmitále.
(pm)
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Blahopřání

Vzpomínky
Zhasly oči plné lásky naší
drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky. Dne
30. června 2020 uplynulo
dvanáct let od chvíle, kdy
nás opustila paní Marie Minaříková z
Rožmitálu p. Tř. Stále vzpomínají dcery
Marcela a Alena s rodinami. Vy, co jste
ji znali, vzpomeňte s námi, rodina vám
děkuje.
rrrr
Broučku, měl jsi všechny
rád, chtělo se Ti žít. Tvá
nemoc Tě zradila a srdce
sportovce zastavila. Bez
rozloučení jsi musel odejít,
všichni Tě pořád budeme v
srdci mít. Dne 8. června uplynul rok,
kdy navždy odešel náš dobrý kamarád,
pan Václav Eisenreich ze Zalán. Vzpomínají kamarádi.
rrrr
Dne 15. července 2020
uplyne rok ode dne, kdy nás
ve svých 88 letech opustila
paní Marie Trefná z Hvožďan. Všichni, kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají synové Jiří a Karel s
rodinami.
rrrr
Dne 26. července uplyne šest roků, co
nás opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Anna
Kalová a 13. července uplyne 35 roků,
co nás opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Ladislav
Kala z Hutí pod Třemšínem. Nikdy na
vás nezapomeneme a stále budete žít v
našich srdcích. Dcera s rodinou a syn
s rodinou
rrrr
Těžké bylo s Tebou loučení, těžší je
bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí,
v našich srdcích budeš věčně žít. Dne
9. července 2020 uplyne 20 smutných
a těžkých let, co nás náhle opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček, pan Karel Polák ze Zalán.
Za vzpomínku děkuje rodina.
rrrr

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají. Dne
18. července to budou tři
roky, co nás opustila manželka, maminka a babička,
paní Anna Králová ze Sedlice. Stále
vzpomínají manžel, dcery Jana, Jiřka a
vnoučata.
rrrr
Dne 20. července 2020 tomu
budou již tři roky, co odešel
z tohoto světa pan Ladislav
Kučera z Rožmitálu pod
Třemšínem. Za tichou vzpomínku na něj děkuje manželka Alena s rodinou.
rrrr
Dne 31. července 2020
uplyne pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Lachor z Roželova. Za vzpomínku děkuje
manželka.
rrrr
Dne 18. července 2020 uplyne smutných
15 let od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní Milada
Buchtová z Rožmitálu pod Třemšínem.
Za tichou vzpomínku děkují syn Petr s
rodinou a ostatní příbuzní.
rrrr
Dne 8. července 2020 by
oslavil své 39. narozeniny náš nejdražší Ondra
Šámal. Uteklo dvanáct bolestných let, kdy odjel a už
se nevrátil domů. Tolik nám
všem chybíš... Vy, kteří jste Ondru znali
a vzpomněli si, děkujeme. S láskou maminka, Klára a Terezka s rodinami
rrrr
V roce 1920 se
narodila
naše
maminka a babička, paní Božena Jeníčková, roku 1911
její manžel, pan František Jeníček z
Bukové. Kdo jste je znali a měli je rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi. Synové Jiří
a Jaromír s rodinami

Jan Rosák - 50 let za mikrofonem

Dne 14. července 2020
oslaví pan
Jindra Eisenreich
z Rožmitálu pod Třemšínem
70 let.
Všechno nejlepší, hlavně zdraví
a pohodu přeje manželka Květa,
synové Jindra a Lukáš s rodinami,
vnoučata a tchýně.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
dobrovolným hasičům z Vranovic pod
vedením starosty Ing. Stanislava Strnada za odčerpání vody ze zatopeného
dvora po přívalovém dešti. Též děkujeme paní starostce Blance Strnadové a
místostarostovi Jiřímu Lojínovi za příkladný zájem o občany.
Matějkovi

Řekli si své
„ano“
6. června
obřadní síň Městského úřadu
Rožmitál pod Třemšínem
Luboš Haas, Rožmitál p. Tř.
a Věra Bicerová, Rožmitál p. Tř.
Tomáš Rom, Rožmitál p. Tř.
a Jitka Mašková, Neznašov
12. června
u restaurace New Romance
Dominik Pazderník, Rožmitál p. Tř.
a Markéta Richterová, Rožmitál p. Tř.
19. června
obřadní síň Městského úřadu
Rožmitál pod Třemšínem
Josef Charvát, Rožmitál p. Tř.
a Ivana Kůrková, Rožmitál p. Tř.

Poruchy rozhlasu
v Rožmitále pod Třemšínem
a příslušných osadách
hlaste, prosím, na telefonní číslo

318 665 339

Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem zve na zábavný večer
plný vyprávění a historek, které se přihodily nejen za mikrofonem.
Nahlédneme také do soukromí Jana Rosáka. Co o něm prozradí náš speciální
host? Chybět nebudou ani písničky, které jistě znáte. A dojde i na scénku.

Knihovna Voltuš

ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem

www.naseknihovna.cz/knihovnavoltus

20. července 2020 od 19:00

bude otevřena

27. července
od 14 do 16 hodin
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Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Akce pro děti v dětském oddělení
knihovny – každé pondělí a středu
q Hádanky a luštěniny pro děti na
prázdniny - Pro děti, které rády soutěží. Pro každého zájemce je připravena kopa hádanek, doplňovaček, spojovaček, křížovek… Každý si vybere dle
svého gusta.
q Turnaj ve společenských hrách Přijďte si užít legraci v turnaji ve společenských hrách. V nabídce je spousta
her. Jakou hru si vyberete, je na vás.
Změřit síly si můžete se svými kamarády, rodiči, prarodiči… Vítěz turnaje
bude odměněn.
q Zeměpis hrou - Pro všechny zvídavé děti je v dětském oddělení knihovny
připravena poznávací hra. Rozletíme
se do světa a budeme objevovat různé
q

q

q

země. Víte, odkud pochází Pipi Dlouhá
punčocha, kde napsal Hans Christian Andersen pohádku Malá mořská
víla? Všechno se dozvíte v rožmitálské
knihovně.
q Mozečku, otřes se - Literární, vědomostní, pohádkové a další tradiční
soutěže jsou jako vždy připraveny v
oddělení pro děti. Přijďte si zasoutěžit,
případně i něco vyhrát.
q Výstavy - Celý červenec bude probíhat výstava knih „Doporučujeme,
přečtěte si“ a „Červencová výročí“. Návštěvníci knihovny si budou moci prohlédnout a vypůjčit si zajímavé knihy
osobností, které mají v červenci výročí,
nebo knihy, které byly oceněny.
q

q

Aktualizovaná podrobná mapa CHKO
Brdy opět dostupná v infocentru
Oblíbená mapa CHKO Brdy v měřítku
1:25 000, která nebyla po přeznačení
některých turistických tras k dispozici, je opět v rožmitálském infocentru k
dostání. Výrobce zde zahrnul všechny
změny barevného turistického značení

a nejpodrobnější mapa CHKO Brdy s
termínem vydání v červnu 2020 je tak
opět aktuální. Kromě běžných informací
zde najdete také spoustu místních názvů, názvy cest, polohy bunkrů, naučné
stezky a mnoho dalšího.
Petr Jarosil

Upozornění
O letních prázdninách bude
omezený provoz knihovny.
Otevřeno bude pouze v pondělí
a ve středu od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00.
Oddělení pro dospělé ještě
i v sobotu
od 9.00 do 12.00.
Informační centrum bude
otevřeno beze změn.
Kontakt a více informací naleznete
na www.tremsinsko.cz

Letní burza knih
v rožmitálské knihovně
Jako každý rok, tak i letos pro vás rožmitálská knihovna připravila letní burzu knih. V průběhu roku některé knihy
vyřazujeme z našeho fondu a nahrazujeme je knihami novými. A právě vyřazené knihy v srpnu nabídneme našim
návštěvníkům za dobrovolný příspěvek
nebo i zdarma. Přijďte si naši burzu prohlédnout, třeba narazíte na knihu, kterou již dlouho sháníte nebo na titul, který vám prostě udělá radost. Burza bude
v knihovně probíhat od 27. července do
2. září.

Knižní novinky, které si můžete
vypůjčit v rožmitálské knihovně
Podrobnosti o knižních novinkách najdete na
www.tremsinsko.cz – knihovna – knižní novinky
Oddělení pro dospělé
T. Keleová-Vasilková: Slib
V. Beneš: Vladimír Beneš
- mé cesty do hlubin mozku
S. Jackson: Stříbrná cesta
M. Mlynářová: Dvakrát dole,
jednou nahoře
L. Beran: Odstíny zločinu

Oddělení pro děti
Z. Pospíšilová: Anežka a kouzelná
baletní sukýnka
Z. Pospíšilová: Rybářské pohádky
S. Duchesne: Ve škole jsou vši
V. Matocha: Prašina 2.
J. Vaněčková: Co má poznat
správný Čech

ŠAC 2020 MOTOKROS Zalány
Memoriál Karla Maříka
Zalány – Planý vrch

sobota 4. července 2020

Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem zve

ve středu 8. července od 17:00
do společenského centra na

LEDOVOU SHOW S ELSOU.

Tréninky: od 8:00
Závody: od 12:30

Vstupné 130,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišťuje
Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř.
Vydejte se společně s Elsou do ledového království
plného kouzel a překvapení.

85ccm, AMA 125 2T, AMA 250, AMA 450, ČZ,
MX2, Open, Veterán

Náhrada za zrušené březnové představení
Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
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Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2019/2020
V pátek 26. června jsme zakončili školní
rok 2019/2020. Až do března to byl rok
jako každý jiný.
Hned od září jsme začali využívat k
výuce dvě nové multimediální jazykové
učebny, které umožňují moderní metody výuky jazyků s kvalitním poslechem.
V nové laboratoři přírodních věd si žáci
vyzkoušeli práci s měřícím systémem
PASCO. Při výuce jsme využívali novou
počítačovou síť zajišťující plnohodnotnou vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu splňující vysoké technické standardy. Ve všech učebnách je
k dispozici i bezdrátové připojení pro
využití mobilních digitálních zařízení ve
výuce. Učitelé prošli během roku několika školeními, při nichž se naučili novou
techniku obsluhovat, další školení je
pak čekají i v příštím školním roce. V 10
učebnách se o kvalitní zdravé ovzduší
staraly nové rekuperační jednotky.
Jako Ekoškola jsme opět realizovali
různé ekologické aktivity, organizovali
sběr hliníku, pet-víček, vybitých baterií, elektroodpadu. Děti z ekospojek se
scházely každý týden a hlídaly ekologický provoz školy.
Pokračovala realizace projektu Podpora společného vzdělávání v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Řada žáků navštěvovala čtenářské a jazykové kluby, kluby logiky a
deskových her a doučování. Ve školní
družině a školním klubu to byly kluby
sociálních a občanských dovedností.
Děti ze školní družiny využily dotaci na
návštěvu Muzea čokolády v Táboře. Žáci
si tyto aktivity velmi oblíbili, pomáhají
jim v přípravě na výuku.
Během celého roku připravovali učitelé pro žáky zeměpisné, literární, přírodovědné a dějepisné exkurze, lyžařský
výcvikový kurz, výlety, besedy, návštěvy divadelních a filmových představení.

Velmi pěkné pořady pro nás připravovala zejména paní Dana Súlovcová z
Knihovny manželů Tomanových, naši
žáci rádi navštěvují poutavé interaktivní výstavy v Podbrdském muzeu. Pěkné
akce na zpestření školního života připravoval pro své spolužáky i žákovský
parlament.
Snažíme se zapojovat žáky do různých
soutěží. Radost máme z 1. místa Martina Havla v okresním kole zeměpisné
olympiády. Úspěchy jsme měli i v matematických soutěžích. Lukáš Jeníček v
matematické soutěže Pangea postupuje
z 1. místa v kraji do celostátního finále,
Tomáš Mareš byl úspěšným řešitelem v
okresním kole matematické olympiády.
Velké úspěchy máme ve výtvarných a
literárních soutěžích. V soutěži Pardubické střípky Lukáš Jeníček, Kristýna
Částková a Eliška Klasnová obsadili v
různých kategoriích hned tři první místa. Matěj Belka postoupil svým zamyšlením na téma „Dětské hry dříve a dnes“
v rámci celostátní soutěže „Komenský
a my“ do celostátního kola. Zúčastnili
jsme se většiny sportovních soutěží v
okrese.
Pochvalu si zaslouží všichni za zapojení do humanitárních akcí. Výtěžkem
z vánočního trhu podporujeme nadační
fond Dobrý anděl.
Takto vše probíhalo až do 10. března.
Od 11. března se většina akcí zastavila.
Výuka přešla na distanční formu. Zprvu
jsme všichni věřili, že jde o přechodné
opatření a po několika málo týdnech se
do školy vrátíme. Hledali jsme nejvhodnější formu zadávání úkolů. Na 1. stupni se učitelé spojili s rodiči, na 2. stupni
se nejvíce využíval informační systém
Bakaláři. Když bylo jasné, že návrat do
školy tak rychlý nebude, začali jsme v
některých předmětech využívat videohovory a výuku on-line prostřednictvím

Devátá třída, poslední rok
připravil pro nás nejeden šok.
Podzim jsme celkem v pohodě dávali,
v lednu však s pláčem do nebe mávali.
Každý jsme jiný, však věříme v ráj,
Dear Mrs. Valová, with love, good bye!
Pak po jarních prázdninách, jenom pár dnů,
dorazil virus až z čínského Wu Chanu.
Staly se věci, co nikdy se neděly,
a ze dne na den školy se zavřely.
Učit se, psát testy pomalu zpod peřin,
být spolu jen na netu, vstoupíme do dějin.
Snad nezbude po nás tady moc restů,
v září se vydáme každý na svou cestu.
Na dálku se loučíme, vždy budeme se vracet
s díky všem učitelům – 9. A, rok 2020.
(Matěj Belka)

platformy Teams, která je součástí námi
již dříve používaného Office 365. Zde si
naši žáci mohou i bezplatně a zcela legálně na domácí počítače nainstalovat
Word, Excel a PowerPoint a využívat je
po celou dobu studia na naší škole. Problémem byla zapomenutá hesla do Office i Bakalářů, která se musela obnovit,
aby všichni mohli bez problémů pracovat. Většina žáků pracovala pravidelně a
svědomitě, bohužel se našlo i pár žáků,
kteří i přesto, že doma potřebnou techniku měli, téměř nepracovali. Chtěla
bych poděkovat všem rodičům za pomoc
dětem při výuce, za trpělivost při vyhledávání úkolů a spolupráci s učiteli.
Jsme si vědomi, že díky vstřícnému
postoji města - zřizovatele školy, máme
výborné podmínky pro výuku. Škola je
udržovaná, bez prodlev jsou prováděny
všechny potřebné opravy, během prázdnin budou zmodernizované další odborné učebny. Jsme rádi, že škola patří
mezi priority města a za tento přístup
děkujeme.
Dále bych chtěla poděkovat za spolupráci školské radě, Klubu rodičů a přátel školy, Městskému kulturnímu středisku, Centru celoživotního vzdělávání s
knihovnou manželů Tomanových, Podbrdskému muzeu, TJ Spartak za spolupráci při sportovních soutěžích a vedení
kroužků, ZUŠ J. J. Ryby, Technickým
službám města, zaměstnancům školní
restaurace, sponzorům, dalším spolupracovníkům, rodičům a všem ostatním, kteří školu podporují. Věříme, že
vzájemná spolupráce bude pokračovat i
v příštím roce.
Přeji všem žákům krásné prázdniny
a vám všem ostatním příjemné léto. Věřím, že 1. září rozjedeme nový školní rok
bez jakýchkoli omezení a že se všichni
žáci i učitelé rádi vrátí do školy.
PaedDr. Jana Bacíková, ředitelka školy
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Duhovo-sluníčkový zpravodaj
Letošní závěr školního roku je poněkud zvláštní pro většinu z
nás. Čtyři týdny od znovuotevření mateřské školy uběhly jako
voda. Letní dobrodružství v podobě prázdnin může začít.
V minulém článku jsem slibovala, že si zbývající dny do
konce školního roku užijeme a myslím, že jsem své slovo dodržela. Hned v pondělí 1. června na děti čekal krásně připravený program na zahradě školy. Děti se střetly v soutěžích
na devíti stanovištích – házely, střílely, běhaly, přetahovaly,
lovily rybičky… Měly možnost si vyzkoušet promenádu v historických kostýmech v královské zahradě (nic lehkého). Bylo
to až dojemné, že se vzájemně podporovaly, povzbuzovaly a
vzájemně si výhru přály. Nejvíce smíchu a křiku se ozvalo,
když se na opačné strany lana postavily i paní učitelky. Scéna
přímo filmová, jen bláto chybělo. Na všechny děti čekal malý
dárek, velká medaile, k obědu výborný řízek a sladká tečka
nakonec - zmrzlinový pohár. Nejlépe celý den zhodnotila Eliška: „To byl ale hezký den. Ani na chvilku jsme se nezastavili.
Bylo to hustý.“ Děti po celý červen byly neuvěřitelně hodné,
jako kdyby si uvědomovaly, jak je prima být zase spolu. Z
tohoto důvodu je nám líto, že se musíme rozloučit s našimi
34 kamarády, na které čeká už velká škola. Školáčkům přejeme, aby jim současné těšení se do školy zůstalo po dobu
minimálně devíti let! Ale ještě než se za nimi vrata školičky
uzavřou natrvalo, máme pro ně připravený Den pro školáčky
a možná i noc.
Ať už o prázdninách pojedete s dětmi na chalupu, k moři
nebo si jen tak vyjdete do přírody, přejeme vám příjemné léto!
Letní dobrodružství může začít!
Děkujeme za sponzorské dary rodičům, kteří nechtějí být
jmenováni. Velmi si vážíme i pravidelného sponzorování
od Honební a myslivecké společnosti Rožmitál pod Třemšínem.
Za kolektiv MŠ Marie Vrňatová

11

Nové regionální publikace

Prodejna paní Blanky Pazderníkové na rožmitálském náměstí nabízí dvě zbrusu nové
knihy z nakladatelství Starý
most.. Tou první je publikace Brdy – 77 romantických,
dobrodružných a tajemných
míst, jejímž autorem je Tomáš
Makaj. O nádherné snímky se
postaral Jaroslav Vogeltanz.
Autor vybral a poutavě zachytil, jak název napovídá, sedmasedmdesát krásných a zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Druhou novou knihou z
nakladatelství Starý most je Tajemství hradu Rabí, jejímž autorem je Zdeněk Ruda. Publikace nabízí podrobnou prohlídku
nejrozlehlejší hradní zříceniny v České republice a odhaluje
mnohá skrytá tajemství stavby, která se nad Otavou vypíná
už od 14. století.
(fž)

Nohejbalový turnaj trojic

Dne 30. května se uskutečnil nohejbalový turnaj trojic ve
Starém Rožmitále, kterého se zúčastnilo devět týmů. Ve
velmi vyrovnaném turnaji, ve kterém nebyla nouze o překvapení, se vítězem stal tým “Šviháků“ ve složení Melichar, Nádvorník, Kříž.
Foto: archiv pořadatelů

Nepořádek kolem kontejnerů

Situace s odpadem na veřejném prostranství u kontejnerů v
Rožmitále pod Třemšínem je nadále špatná. Jsou zde zakládány černé skládky. Město zvažuje, že přistoupí k instalaci
monitorovacího zařízení na kritických místech a k tvrdému
postihu dle platných zákonů.
Aleš Haluska
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Spolek Rožmitálský zámek se již druhým rokem stará o zámek
Před dvěma lety jsem při prohlížení internetu překvapením málem spadla ze
židle. Objevila jsem nabídku pracovních
pobytů pro cizince na zámku Rožmitál.
S otázkou, jak je vůbec možné, že o tom
jako rodačka z Rožmitálu nic nevím, a
ještě navíc se tu nabízí brigády cizincům, jsem začala zuřivě rozesílat e-maily na radnici i příslušné pořádající organizaci Czech National Trust. Vedlo to k
tomu, že jsem se seznámila s paní Evou
Heyd, Čechoameričankou, která se po
dvaceti letech přestěhovala z Ameriky
kupodivu do Rožmitálu. Byla to právě
paní Eva a její dcera Kristýna, kterým
neutěšený stav opuštěného zámku nebyl lhostejný a uspěly ve snaze změnit
situaci, v níž se objekt po léta nacházel.
Pomocí otevřeného dopisu, pod který se
podepsalo více jak tři tisíce lidí, se jim
povedlo znovu navázat kontakt s majiteli zámku. Už to byl, po dlouhých letech
nekomunikace a postupujícího úpadku,
značný úspěch. Majitelé posléze souhlasili s dohodou, že za pomoc s drobnými
opravami a údržbu zámku může být objekt využíván veřejností.
Od té doby uplynuly již dva roky a
já, nyní již jako členka vzniklého spolku Rožmitálský zámek, pomáhám na
zámku zahajovat druhou sezónu. Proto
bych se ráda ohlédla nazpátek k tomu,
co všechno již máme za sebou.
První změny proběhly už na jaře roku
2018, kdy se na zámek podařilo dosadit nové správce, kteří mimo jiné zajistili objekt před vandalstvím. Aby zde
mohli správci trvale pobývat, bylo nutné
nejdříve vyřešit nejnutnější - vyměnit
prasklou vodovodní přípojku i popraskané topení ve správcovském domku.
Brzy na to na zámku začali pomáhat
první dobrovolníci, nejprve s úklidem
odpadků a vysekáváním přerostlých náletových dřevin. Zámek i jeho pozemek
se pomalu začínaly měnit i díky pomoci správců, technických služeb města a
soukromých sponzorů - s použitím své
techniky odbagrovali a odvezli suť, navezenou černou skládku a zkompostovali vyřezané porosty. Kapličku sv. Anny

před zámkem jsme vyčistili, vydekorovali a osadili původní mříží, kterou se
podařilo dohledat v městském skladu v
bývalých kasárnách.
V prosinci 2018 se veřejnost mohla
poprvé po dlouhých letech znovu podívat do zámku při vánočním koncertu Třemšínských kvítek. Na jaře roku
2019 se začaly pravidelně konat i veřejné brigády a různé kulturní akce.
Velkým úspěchem bylo otevření zámku veřejnosti během Slavnosti královny
Johanky, která mohla poprvé v historii
konání této akce projet nádvořím a vyjet
se svým průvodem hlavní branou. Než
tak učinila, muselo se toho na zámku
hodně odpracovat. Jedním z velkých
problémů byla díra v propadlém mostu
před hlavní branou, kterou se podařilo
provizorně zakrýt. Bylo potřeba kompletně vybudovat toalety pro návštěvníky, které jsou nyní již vykachličkované
a úplně dokončené. Vnitřní prostory
Gryspekovského paláce byly vyčištěny
a osvětleny - během léta zde probíhala
první výstava. Začali jsme s pravidelnými sobotními komentovanými prohlídkami s výstupem na věž, ale také se zde
konalo letní kino, jóga nebo i natáčení
filmu. V srpnu dorazili i zahraniční brigádníci z Velké Británie, kteří se tu činili
celý týden - pokládali na sucho půdovky
na podestu ve věži. Kromě nich a dobrovolných brigádníků se začaly ozývat i
firmy, které nám se svými zaměstnanci
pomáhaly v rámci teambuildingů. Studenti z Vysoké školy ekonomické po
prohlídce objektu dostali za úkol vypracovat studie jeho využitelnosti. Dění na

zámku neustávalo ani na podzim, kdy
ještě proběhl koncert, divadlo a na pracovní výlet přijeli i zaměstnanci americké ambasády. Zámek se zapojil do oslav
17. listopadu, kdy zde Občanská iniciativa Listopad uskutečnila retrospektivní
výstavu s doprovodným programem po
další následující víkendy, které trvaly až
do prosince. Tuto první zámeckou sezónu symbolicky zakončili trubači, kteří
po vzoru dob minulých zatroubili o posledním adventním víkendu ze zámecké
věže.
To je jen malý výčet toho, co se nám
zatím na zámku podařilo uskutečnit,
především díky podpoře anonymních
dárců, kteří nám při své návštěvě dobrovolně přispěli na naši činnost. Byla to
a stále je velmi poučná a občas únavná
cesta, při níž jsme někdy konfrontováni
s novými problémy. Objevují se i kritické
hlasy, namítající například, že je takto
zvelebován soukromý majetek. Zámek
však vždy bez ohledu na svého majitele
bude srdcem města a v mnohém záleží
na nás, jestli jako ruina, nebo památka, kterou můžeme využívat a na kterou
budeme všichni pyšní. Naší motivací a
hnací silou je především víra ve společný smysluplný projekt a podpora soudržnosti místní komunity.
Spolek i nadále pokračuje dál a i když
nás v Rožmitále letos královna Johanka
nenavštívila, zámek si může připsat další dílčí úspěch, kterým je první svatba
v jeho jedinečných prostorách. Pro návštěvníky je zámek opět otevřen každou
sobotu s komentovanou prohlídkou od
11 hodin, kdy je možné vystoupat na
věž a pokochat se nádherným výhledem
na Rožmitál. Také mimo jiné bude opět
probíhat jóga s Ivou Ceradskou a letní
kino. Pokud se chcete o zámku či o činnosti spolku dozvědět více, případně se i
zapojit, můžete se podívat na facebookovou stránku Zámek Rožmitál pod Třemšínem nebo na web www.rozmitalskyzamek.cz. Anebo přijďte osobně přímo na
zámek - rádi vás uvidíme a děkujeme
za vaši podporu. Za spolek Rožmitálský
zámek z.s. Lucie Voříšková

V Rožmitále pokračuje celková rekonstrukce fotbalového hřiště

Celková rekonstrukce fotbalového hřiště na stadionu TJ Spartak Rožmitál p. Tř. pokračuje, přestože ji mírně přibrzdily vydatné deště minulých dnů. Ukončení prací se předpokládá kolem poloviny července.
Foto: František Žán
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Na červnový Sraz Horních Králováků
a jejich přátel vyrazili i Rožmitálští

Kino Rožmitál pod Třemšínem a rožmitálská Moravská
vinotéka zvou na „ovíněné“ promítání filmu z překrásné
krajiny jižní Moravy

3BOBULE

sobota 4. července 2020
začátek promítání v 17 a ve 20 hodin
Přijďte si vychutnat do rožmitálského kina nový český
film se skleničkou skvělého vína.
Společenské centrum bude otevřeno už od 16 hodin.
Vstupné na promítání je 130 Kč. Předprodej vstupenek
zajišťuje Městské kulturní středisko Rožmitál
pod Třemšínem.

Charita Příbram působí v Rožmitále
pod Třemšínem, Hvožďanech a okolí
Řešíte některou z následujících situací?

Na Šumavě se konal od 19. do 21. června 2020 Sraz Horních
Králováků a jejich přátel. Sjeli se na něj hosté z mnoha koutů
naší země. Milého setkání se zúčastnili také přátelé z Rožmitálu pod Třemšínem. Připomeňme, že Horní Králováci opravili
v roce 2019 křížek na bývalém morovém hřbitově ve Starém
Rožmitále. K návštěvě se vrátíme v příštím vydání.
(fž)

LETNÍ KONCERT
ROŽMITÁLSKÉ
VENKOVANKY
Srdečně zveme všechny milovníky dobré dechovky
a příznivce Rožmitálské Venkovanky na Letní koncert
u Restaurace New Romance v Rožmitále pod Třemšínem.
Bude se konat

v neděli 26. července 2020 od 15 hodin.
Za nepřízně počasí se akce uskuteční
v sále společenského centra.

• Nahromadilo se Vám více životních překážek a nejste si
jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí a zpestřili
společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu
v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře,
ve škole, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materiální
a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při
úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např.
převazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo
odběry krve?
Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najdeme vhodné řešení.
Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
•
•
•
•

Domácí zdravotní péče
Pečovatelská a odlehčovací služba
Denní stacionář
Služby pro rodiny s dětmi
Kdy a kde nás najdete?

Rožmitál pod Třemšínem
středa 9.00 – 15.00
zdravotnické středisko (přízemí),
Komenského 646,
262 42 Rožmitál p. Tř.

Hvožďany
Pondělí 8.00 – 12.00
Klubové centrum,
Hvožďany 16,
262 44 Hvožďany

Kontaktní pracovník:
Květuše Tomanová
(+420) 733 741 086,
e-mail: tomanova@
charita-pribram.cz

Kontaktní pracovník:
Veronika Vonášková, DiS.
(+ 420) 734 788 639,
e-mail: vonaskova@
charita-pribram.cz

Rádi se Vám budeme věnovat i mimo uvedenou dobu.

ROŽMITÁLSKÝ RYBÁŘSKÝ kroužek má prázdninovou
přestávku. Poslední předprázdninovou schůzku si všichni
příjemně užili.
Foto: archiv kroužku

Projekt Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019) byl podpořen z Operačního programu
zaměstnanost na základě výzvy MAS Podbrdsko – Podpora sociálních služeb I.
číslo 242/03_16_047/CLLD_16_01_036.
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Hvožďany
Svoz nebezpečného odpadu
a elektroodpadu na Hvožďansku
Oznamujeme občanům, že termín svozu nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne na správním území obce Hvožďany v sobotu 18. 7. 2020 v následujících časech: Hvožďany
náves 8.00 hodin, Leletice 8.15 hodin, Vacíkov 8.45 hodin,
Roželov 9.15 hodin, Mýta 9.45 hodin a Pozdyně 10.15 hodin.
Seznam odpadů odebíraných při svozu nebezpečného odpadu: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladicí kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty
a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní
chemie, olověné aku baterie, monočlánky a zářivky.
Žádáme občany, by tyto odpady předali osobně svozové firmě a nenechávali je ležet podél komunikací.
Provozní zaměstnanci OÚ Hvožďany budou svážet elektroodpad (televize, monitory, počítače, drobné domácí spotřebiče) a lednice ve stanovených časech a elektroodpad je nutné
předat osobně. Upozorňujeme, že tento druh odpadu musí
být kompletní. V opačném případě bude jejich odběr zpoplatněn.
Markéta Balková, starostka obce

Fuchsiová derniéra
sobota 4. července 2020
Srdečně vás všechny zvu
a moc se na vás těším.
Jarka Dvořáková

Boj o autobusová spojení

Posledních několik dní intenzivně řešíme nové výlukové jízdní
řády autobusové dopravy na linkách D31 a D32, které vedou
přes Roželov a budou v platnosti v důsledku uzavření silnice
na Rožmitál. Výlukové jízdní řády jsou navržené pro období
7. 7. – 26. 11. 2020, což považujeme za nepřípustné jednak
z důvodu časového a také z důvodu zahájení školního roku v
září.
Výlukový jízdní řád jsme si vyžádali od Arrivy, dopravce,
který tyto autobusové spoje zajišťuje. Bohužel, aniž by s námi
kdokoliv omezení počtu spojů do Roželova konzultoval, tak
dopravce jednoduše pět spojů každý den bez náhrady zrušil.
Prý z důvodu bezpečnosti, ale pokud zajistíme osobu, která
bude autobusu při otáčení „ukazovat“, tak autobusy budou
zachovány. Nechápu logiku věci, kdy dopravní omezení, která
nebyla způsobena ze strany Obce Hvožďany, máme řešit a
zajišťovat my! Je fakt smutné, že takto velká stavba, která je
rozpočtově téměř 200 000 000 Kč + DPH, nemá koordinátora,
který by jednotlivé uzavírky a zachování dopravní obslužnosti promyslel, projednal a potažmo i řídil. Již na společném
lednovém jednání jsme Arrivu a Středočeský kraj upozornili
na úskalí uzavírek a přišli s návrhem na nasazení menšího
autobusu po dobu omezení. Jedná se o zrušení těchto spojů:
Linka D 32: Spoj 2 - 4:45 Hvožďany - Rožmitál pod Třemšínem, Spoj 10 - 6:43 Hvožďany - Rožmitál pod Třemšínem,
Spoj 15 - 16:05 Rožmitál pod Třemšínem - Hvožďany. Linka
D31: Spoj 84 - 5:15 Kasejovice - Příbram, Spoj 85 - 18:47
Příbram - Kasejovice. Bohužel, v době uzávěrky Třemšínských
listů nám nebylo sděleno stanovisko dopravce tj. Arrivy a ani
postoj Středočeského kraje, který tuto dopravu hradí, v jakém
režimu budou jezdit autobusové spoje od července. Věřím, že
zvítězí zdravý rozum a podaří se nám „autobusové spoje“ pro
nás zachovat.
Markéta Balková, starostka obce

Obec Hvožďany nabízí k pronájmu
pohostinství na návsi ve Hvožďanech
•
•
•
•
•

nově zrekonstruované prostory
návaznost na sál KD a salonek (50 míst)
venkovní zahrádka
garantované kulturní akce během roku
nájemné dohodou

K nájmu ihned

Bližší informace:
Obec Hvožďany, tel.: 318 696 227 nebo 724 705 685

Obec Hvožďany získala dvě dotace
na obnovu Pacholeckého rybníka
Po 18 letech se opět obnoví Pacholecký rybník ve Hvožďanech. Rybník byl zničen při ničivé povodni v létě roku 2002
a od té doby byl prázdný a pomalu zarůstal vegetací. Tento téměř hektarový rybník zakoupila Obec Hvožďany v roce
2018 se záměrem rybník obnovit. A v letošním roce jsme byli
úspěšní s dotací na jeho obnovu. Získali jsme hned dvě dotace na tuto akci, a to z Ministerstva zemědělství a zároveň i ze
Středočeského kraje. Stavební práce na rybníce by měly být
dokončeny v závěru letošního roku. Velké poděkování patří
všem vlastníkům sousedních pozemků a VOD Hvožďany za
spolupráci, vstřícnost a pochopení při stavebních pracích na
Pacholeckém rybníku.
Markéta Balková, starostka obce

Jubilanti v červenci
70 let
80 let
81 let

Mária Ludvová		
Jana Bláhová
Václav Vondřich

Vacíkov
Hvožďany
Hvožďany

Srdečně blahopřejeme!
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Přijatá usnesení z jednání
zastupitelstva obce Hvožďany
ze dne 27. 5. 2020, které se konalo
na prostranství před Klubovým centrem Hvožďany
03/2020/01 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Petra Kmůchová, Veronika Krejčová a Veronika Jindřichová a ověřovatele zápisu: Mgr. Ivana Juračková a
Martin Fous, zapisovatelku: pí. Martinu Štikovou.
03/2020/02 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2020, které je přílohou tohoto Usnesení.
03/2020/03 Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do obecní
kroniky za rok 2019, který je přílohou tohoto Usnesení.
03/2020/04 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku k
31. 12. 2019 příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace“.
Přílohou usnesení je protokol o schvalování účetní závěrky.
03/2020/05 Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ a MŠ Hvožďany na školní rok 2020/2021.
03/2020/06 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o
dotaci na projekt “Hvožďany – rekonstrukce CAS 32 pro JPO
III“ včetně spolufinancování projektu z rozpočtu obce na rok
2021.
03/2020/07 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace výši
1 000 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizace projektu
„Hvožďany – obnova Pacholeckého rybníka“, ev. č. FŽP/RVN/040700/2020.
03/2020/08 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
02/2020/04, 02/2020/05, 02/2020/06, 02/2020/07,
02/2020/08, 02/2020/09.
03/2020/09 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro Český
svaz včelařů ZO Hvožďany, z. s. ve výši 11 000 Kč.
03/2020/10 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro NK Třemšín, z. s. ve výši 12 000 Kč.
03/2020/11 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro TJ Sokol
Hvožďany ve výši 32 000 Kč.
03/2020/12 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro SH ČMS
– 10. Okrsek Hvožďany ve výši 20 000 Kč.
03/2020/13 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro SK Vacíkov, z. s. ve výši 11 000 Kč.

Hvožďanská pouť
se koná letos bez pouťových atrakcí
a prodejních stánků s tímto programem:
4. 7. – 5. 7. Tradiční výstava fuchsií u Ing. J. Dvořákové,
Hvožďany, v ulici nad OÚ
4. 7. Pouťová taneční zábava, prostranství
u pohostinství Vagón, hrají Kudrnáči, 20:30 hodin
5. 7. Hudební odpoledne, prostranství u pohostinství
Vagón, hrají Kudrnáči, 16:00 hodin
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03/2020/14 Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z rozpočtu
obce na rok 2020 z „Programu pro poskytování dotací obcí
Hvožďany v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, požární
ochrany a ostatní zájmové činnosti v roce 2020“ pro Spolek
Beneše z Blíživy z Hvožďan pod Třemšínem, z. s. ve výši
15 000 Kč.
03/2020/15 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za vývoz
septiků a jímek: 1 700 Kč/vývoz (max. 8 m3), 1 vývoz (přistavení) = 1 odběrné místo. Ceny jsou stanoveny vč. DPH od
1. 6. 2020.
03/2020/16 Zastupitelstvo obce doplňuje usnesení č.
01/2020/10 o: popř. na přípravu účasti na Mistrovsví ČR
2021 a Mistrovství Evropy 2021 v kulturistice.
03/2020/17 Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce
Hvožďany do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko pro období 2021
– 2027, tj. se zařazením svého území do územní působnosti
MAS Podbrdsko, z. s. na období 2021- 2027.
03/2020/18 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej podílů ½
na plynárenském zařízení – regulační stanici – budovy bez
čp./eč. umístěné na pozemku p. č. st. 142, pozemku p. č. st.
142, a pozemku p. č. 2260/3 a na vysokotlakém plynovodu,
vše v k. ú. Březí u Blatné firmě E.ON Distribuce, a. s. České
Budějovice za částku 1 143 510 Kč bez DPH dle Kupní smlouvy č. 20682018 a pověřuje starostku obce k uzavření kupní
smlouvy.
03/2020/19 Zastupitelstvo obce vydává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů „Řád veřejného pohřebiště obce
Hvožďany“, která je provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště. Účinnost „Řádu“ je od 1. 7. 2020.
03/2020/20 Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování aktualizace „Programu rozvoje obce Hvožďany„ na období 2021
– 2025, firmou Správní institut s.r.o., Ohrazenice v základní
variantě.
03/2020/21 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 460/8, v k. ú. Vacíkov, o výměře 167 m2 (na GP
uvedeno p. č. 460/38) za cenu: 250 Kč/m2 pro manžele K.,
Dobřichovice. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
03/2020/22 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 83/1, k. ú. Leletice o výměře 197 m2
03/2020/23 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části pozemků p. č. 1126/1 a p. č. 1126/3 a p. č. 1126/4,
vše v k. ú. Leletice, cca 80 m2
03/2020/24 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 284/2, k. ú. Pozdyně o výměře cca 400
m2 – 500 m2, podmínky záměru: min. nájemné 5 Kč/m2/rok,
doba nájmu 5 let.
03/2020/25 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru podílu 2/20 na pozemku p. č. 448/11, v k. ú. Pozdyně od paní
K. B., Neratovice. Náklady spojené s převodem hradí obdarovaný.
03/2020/26 Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši
2 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. na rok 2020.
03/2020/27 Zastupitelstvo obce nepovoluje umístění pouťových atrakcí a prodejních stánků při pouti ve Hvožďanech v roce 2020 s ohledem na vývoj týkající se koronavirové epidemie a garanci hygienických požadavků na zajištění
pouti.

Nohejbalový turnaj dvojic
NK Třemšín zve fanoušky 18. července na nohejbalový
turnaj trojic na hřiště na Mýtech. Začátek turnaje bude
v 9.00

Venkovní taneční zábava
Na parketu u tenisových kurtů v Roželově na Mýtech se
bude konat 18. července od 20:30 hodin Venkovní taneční zábava. Zahraje při ní Víla A.
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Cykloteam Hvožďany pokořil Lipno
Tak jako každá správná historka, i ta naše začíná: “Tenkrát
u piva...“ Skupinku hvožďanských tatínků napadlo vzít své
děti a ukázat jim krásy brdských lesů ze sedla bicyklu. A proto před čtyřmi lety dva hlavní aktéři, Lišáček a Vrši založili
Cykloteam Hvožďany a začali plánovat dvoudenní trasu po
okolí Hvožďan tak, aby to zvládli i nejmladší účastníci v průměrném věku 7 let. Svůj prvotní plán přednesli dalším kamarádům tatínkům a vznikla skupinka cca 15 nadšenců, kteří
ˇ
se zúčastnili prvních ročníků. Měli jsme to stěstí,
že se do
našeho týmu přidali dva velcí fanoušci cyklovýletování z Rožmitálska „Ládík“ a „Dejv“ Velekovi, kteří nám pomohli doladit
trasu. První ročník se nám všem tak líbil, že jsme z toho chtěli
udělat tradici a začali plánovat další trasu na další rok.
Druhý ročník naši ekipu přivedl na Milavy a Blatensko, kde
se z naší party stal opravdu sehraný tým jak mezi dospělými,
tak jejich dětmi a přilákalo to zájem dalších tatínků, převážně z Hvožďan, ale už i některých jejich kamarádů z dalších
koutů republiky.
Pro 3. ročník už nás, organizátory, čekal oříšek v podobě
připravení výletu pro skupinku 25 účastníků. Za vstřícného gesta fotbalového oddílu Sparta Věšín, který nám zapůjčil
prostory jejich tělocvičny a hřiště, se nám podařilo připravit
dvoudenní cyklovýlet v Brdech se základním táborem na fotbalovém hřišti, kde jsme se museli spolehnout sami na sebe a
předvést i kulinářský um. Zřejmě díky tomu, že jsme opravdu
skvělá parta, jsme tento ročník zhodnotili opět velmi pozitivně
a těšili se na rok 2020.
Psalo se datum 28. 5. 2020 a my se v odpoledních hodinách začali sjíždět na Klápě, kde startoval 4. ročník našeho
cyklovýletování. Před koronavirem měl náš tým přihlášeno
již 33 účastníků, ale nakonec se nás na startu sešlo 22 členů. Náš vrchní trasér a průvodce Laďa V. si pro nás připravil
dvoudenní trasu kolem Schwarzenbergského plavebního kanálu a Lipenského jezera, která byla tak dobře naplánovaná,
že i naši nejmladší aktéři, kteří ještě nejsou školou povinní,
zvládli zdolat během dvou dnů téměř 100 km.
A nyní už se těšíme na rok 2021 a s napětím očekáváme,
jaké krásy Česka poznáme.
Cykloteam Hvožďany

ZŠ a MŠ Hvožďany

Školka a škola v průběhu června

Také do hvožďanské školy i školky se s přijatými opatřeními
pomalu vrátily před prázdninami po pauze způsobené protikoronavirovými opatřeními děti a s nimi radost a smích. Bylo
znát, že dětem kamarádi scházeli. V mateřské škole společně
pracují děti v herně, a když to počasí dovolí, i na školkové zahradě. V altánku si kosi v období klidu postavili hnízdo. Všem
se tak naskytla příležitost pozorovat, jak si kosí rodinka vede
a jak probíhá krmení. Žáci prvního stupně se svými třídními
učiteli procvičovali probrané učivo a každý den si užívali alespoň chvíli pobyt venku. Druhý stupeň se scházel jeden den v
týdnu po jednotlivých ročnících se svými třídními a vyučujícími hlavních předmětů. Pak nastal závěrečný týden, kdy došlo
na vybírání učebnic, úklid, trochu bezpečnosti, vysvědčení a
hurá na prázdniny.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy

Děti v mateřské škole

První ročník

Druhý a třetí ročník hvožďanské základní školy

Různé zprávy z Hvožďanska
• Obecní knihovna ve Hvožďanech bude o prázdninách
z provozních důvodů uzavřena.
• Odečet vody - Ke konci června a počátkem července
bude probíhat v obcích Hvožďany, Leletice, Roželov a Vacíkov odečet vody z vodoměrů - platby za vodné a stočné.
Hotovostní nebo bezhotovostní úhrada za vodné a stočné
bude provedena na základě vystavené faktury.
• Provoz obecního úřadu bude do 31. 8. 2020 upraven
následovně: Pondělí 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00, úterý zavřeno pro veřejnost, středa 7:00 - 11:30, 12:00 – 17:00,
čtvrtek 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30, pátek - zavřeno pro
veřejnost
• Plasty k recyklaci (v barevných pytlích) lze průběžně
ukládat na sběrné místo ve Hvožďanech ve dvoře. Prosíme,
udržujte pořádek, prostor je monitorován.

Pátý ročník

Šestý ročník

Volná místa v Mateřské škole Hvožďany
Nabízíme volnou kapacitu v naší mateřské škole
pro školní rok 2020/2021.
Veškeré informace naleznete na stránkách školy.
Bližší informace podá ředitelka školy na telefonních
číslech 318 696 218 nebo 607 789 459.

Všechny důležité informace a dokumenty naleznete na

www.zsmshvozdany.cz
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Akce ZŠ a MŠ Hvožďany na červenec
q 20. – 24. 7.: 1. turnus příměstského tábora - sportovní
q 27. – 31. 8.: 2. turnus příměstského tábora - keramický
q 3. – 7. 8.: 3. turnus příměstského tábora - divadelní
q
q
q

Provoz mateřské školy
27. července – 7. srpna 2020 od 6.30 do 16.30

Úřední hodiny o hlavních prázdninách
pondělí: 8.00 – 12.00

Prosíme, třiďte dál i bez nás
Vážení spoluobčané, s politováním vám musím oznámit, že
od nového školního roku přestáváme na základní škole vybírat baterie, drobný elektroodpad, hliník i tonery. K tomuto
rozhodnutí nás vedly následující okolnosti. Jedna z nich je
hygienická, neboť v této složité době se příjem těchto kategorií odpadů jeví jako nežádoucí. Za další, firma EKOKOM již
nebude sponzorovat projekt Recyklohraní, což znamená, že
bychom mohli sbírat, ale nebudeme dostávat za sběry a plnění úkolů žádné body. Takže chybí motivace, neboť za 12 roků
plnění úkolů Recyklohraní a sběry jsme získali celkem 96128
bodů, za něž jsme nakoupili pro školu několik foťáků, mikroskopů, dalekohledů, kameru, branky, míče, florbalky, stůl na
stolní tenis, knihy, časopisy, drobné dárky pro vítěze soutěží
a další věcné předměty. Rovněž jsme z těchto bodů financovali
i několik aktivit pro žáky, které byly zaměřeny na ochranu a
poznávání přírody a na třídění odpadů.
Tímto děkujeme všem, kteří se naučili třídit a kteří nám
pomáhali získávat tyto body. Prosíme, třiďte dál, odevzdávejte
odpady na správná místa, hliník do sběrných surovin. Matička Země to potřebuje!
Alena Weinfurterová

Věšín
Jubilea v červenci 2020
65
65
65
75
84
87
92

let
let
let
let
let
let
let

Václav Sýkora		
Marie Zehnulová
Alena Kulhánková
Václav Řechka		
Zdeňka Zajíčková
Marie Beranová		
Ludmila Placatková

Buková
Věšín
Věšín
Věšín
Buková
Buková
Věšín

Srdečně blahopřejeme!

Obec Věšín vás srdečně zve na

Letní kino - film Přes prsty
v pátek 3. července.
Začátek po setmění po 21:30
na hřišti TJ Sparta Věšín.
Deky a dobrou náladu s sebou. Vstupné zdarma.

Poděkování do základní školy

Jménem všech rodičů bych chtěla poděkovat všem paním
učitelkám ze ZŠ Věšín, zejména paní ředitelce Mgr. Romaně
Bárové a paní učitelce Janě Polákové za skvělý přístup a online výuku v období pandemie COVID-19. Soňa Mazánková

Stanoviště kontejnerů na trávu
Vážení
spoluobčané,
Místa kontejnerů na trávu:
žádáme vás, abyste do
Věšín - u Paňáčkovny
kontejnerů ukládali pouVěšín - u hřiště
ze trávu, odpad ze zahráVěšín - u pilské bytovky
dek, listí nebo drobné
Věšín - V jamách
větvičky. Kontejnery neBuková - u mostu na Nepomuk
jsou určeny k ukládání
silných větví, protože nejdou zkompostovat a při zamíchání do trávy činí jejich třídění
problémy! Silné větve, prosím, nadále ukládejte na skládku
do Bukové a do Pískovny ve Věšíně, kde jsou pro ně určená
místa. Do kontejnerů nepatří komunální odpad, železo, sklo
a plasty.
Dále vás žádáme, abyste na skládkách větví zachovávali pořádek a ukládali sem pouze čistý dřevěný odpad bez příměsi
trávy a odpadů.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Hutr, starosta obce

Přerušení dodávky elektřiny
7. 7. 2020 (07:30 - 11:30)
Věšín: Transformátor u Dvojky
Číslo popisné: 2, 4, 5, 6, 7, 25, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 73,
74, 75, 82, 90, 94, 113, 115, 121, 153, 161, 162, 164,
165, 168, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 203, 207, 209, 217, 226, 228, 231, 233, 241,
242, 244, 245, 248, 249, č. 1075464, parc. č. 1195/8
7. 7. 2020 (12:00 - 14:30)
Věšín: Transformátor za Coopem
Číslo popisné: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 33, 41, 43, 45, 47, 49, 65, 79, 80, 81,
85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 124, 125,
129, 130, 133, 134, 139, 151, 154, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199,
212, 213, 216, 218, 220, 224, 225, 262, č. 1075466, č.
1075468, parc. č. 100/2, E42

Pietní akt ve Spáleném lese u Klatov
Ve čtvrtek 18. června zástupci obce - místostarosta Petr Jeníček a předseda kulturní komise Václav Meloun položili věnec
při vzpomínkovém aktu na uctění památky popravených českých vlastenců na bývalé vojenské střelnici ve Spáleném lese
u Klatov. V době druhého stanného práva od 31. května do
3. července 1942 zde bylo zastřeleno 73 osob, z toho 16 žen.
Mezi 73 lidmi, které příslušníci gestapa během měsíce nemilosrdně popravili, byla i rodina Viktorových z Věšína.
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Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se sešlo 2. června na veřejném zasedání.
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Nákup pozemku p.č. 530/1, ostatní plocha - 1363 m2 a p.č.
1557/3, ostatní plocha - 3 m2, v k.ú. Věšín za cenu 75,- Kč/
m2.
2. „Smlouvu o dílo 01/2020 – Výměna střešní krytiny sklady obce Věšín“, f. ARVEN s.r.o. Ústí nad Labem za cenu
335 911,50 bez DPH.
3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1009/6, lesní pozemek a
část pozemku p.č. 1043/1, ostatní plocha u č.p. Věšín 150.
4. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci „Pořízení automobilu pro
JSDH Věšín“ ve výši 300 000,- Kč.
5. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na akci „Pořízení automobilu pro
JSDH Buková“ ve výši 300 000,- Kč.
II. Zastupitelstvo obce ukládá:

ZŠ a MŠ Věšín

Informace z mateřské školy

Mateřská škola se po delší době otevřela dětem poslední květnový týden. Děti čekalo překvapení v podobě přestavby třídy,
přibyl i nový nábytek, byla z části upravena šatna, ale největší
úspěch u dětí sklidila stěna s basketbalovým košem.
Provoz mateřské školy je omezen na jednu třídu, vstup do
budovy je umožněn pouze dětem a personálu. Většinu času
trávíme s dětmi venku v areálu MŠ. Zde věnujeme čas rozmanitým pohybovým a námětovým hrám, volné hře, hrám v
písku či s míčem.
V zahradě máme posezení se stoly, které využíváme při výtvarných a pracovních činnostech.
Společně jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Děti si užily
řadu soutěží a na každého čekal i malý dárek a sladkost.
Mockrát touto cestou děkujeme za velký zahradní slunečník
koupališti v Rožmitále pod Třemšínem.
Kolektiv MŠ

1. Starostovi obce seznámit obyvatelstvo s ukládáním dřevěného odpadu na skládce.
2. Starostovi obce jednat o směně části pozemku p.č. 506/7 a
p.č. 506/8, ostatní plocha za pozemek p.č. 1230/4, komunikace, vše v k.ú. Věšín .
Ing. Pavel Hutr, starosta

Sbor dobrovolných hasičů Buková
Členové SDH Buková po přestávce všech hasičských soutěží
dne 13. června prověřili své technické vybavení a po dobu tří
provozních hodin pomocí čerpadla PS 15 provedli vyčištění
požární nádrže u věšínského fotbalového hřiště včetně následného odvozu sedimentu. Pokud červencové počasí dovolí,
budou občané v okolí spokojeni, že se budou moci přijít do
vyčištěné nádrže vykoupat a zrelaxovat na upravené zelené
ploše vedle sportovního areálu TJ Sparty Věšín.
Zároveň sdělujeme všem občanům, aby dodržovali kázeň a
vypouštěli do vodotečí jak v obci Buková i ve Věšíně jen maximálně přebytečné dešťové vody k udržení kvality vody jak
věšínského i bukovského potoka. Děkujeme.
SDH Buková

Poděkování za ušití roušek

Žáci věšínské základní školy děkují paní Loskotové za
pěkné roušky.
Foto: archiv školy

Děti ze školy společně tvořily

Sportcentrum Věšín pořádá
v neděli 5. července 2020 od 20:30

Taneční zábavu na letním
parketu u hřiště Sparty Věšín
Hraje hudební skupina Bosáci, vstupné je 100,- Kč

Děti z věšínské základní školy mimo
jiné namalovaly v
červnu společný
obrázek do blogu
Brdské kávy ve
Věšíně na téma
měsíce, které znělo: Pytle s kávou
dorazily do pražírny.
(zš)
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Vranovice
Dotace ve Vranovicích v roce 2020
Z důvodu koronavirové krize byla Obec Vranovice nucena
zastavit veškeré investiční akce, přijala některá nepopulární
úsporná opatření, tak abychom byli schopni udržet v chodu
a dokončit stavbu vodovodu a kanalizace. Vše, co máme v
plánu opravit, vybudovat a rekonstruovat, se bude dělat jen v
případě, že se nám na akci povede sehnat dotační prostředky
a finanční spoluúčast obce bude jen malá.
Začátkem roku byla podána žádost o dotaci ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství 2020 na vodofikaci obce. Žádost splňovala všechny formální náležitosti, ale
objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil
pro schválení dotace.
Na konci dubna 2020 byla podána žádost o dotaci do Středočeského infrastrukturního fondu na akci Vranovice – kanalizace. Rada Středočeského kraje by o těchto dotacích měla
rozhodovat v nejbližších dnech.
Dotační prostředky ze Středočeského fondu obnovy venkova 2017 – 2020, kde měla každá ze středočeských obcí rezervované prostředky ve výši 1.000,- Kč na jednoho trvale žijícího obyvatele (v případě Vranovic to činí 307 tis. Kč), jsme
měli v úmyslu použít také na stavbu kanalizace a vodovodu.
Bohužel nám bylo sděleno, že tento projekt byl již podpořen z
jiného středočeského dotačního fondu a tudíž musíme peníze
vyčerpat na něco jiného. Konečný termín pro podání žádosti
byl do 30. června 2020. Nechtěli jsme o tyto peníze přijít, a
proto zastupitelstvo obce schválilo podat žádost na akci „Výměna oplocení kolem sportovního areálu Vranovice“ (kolem
sokolovny) a na akci „Dodávka a montáž zařízení dětského
hřiště při MŠ Vranovice“. Finanční spoluúčast obce na každé
této akci bude necelých 40 tis. Kč.
V průběhu března 2020 jsme, tak jako v loňském roce, podali žádost o dotaci na rekonstrukci kuchyně při MŠ Vranovice. Začátkem června jsme obdrželi sdělení o poskytnutí
dotace. Náklady na rekonstrukci činí něco kolem 1,5 mil. Kč.
Dotace z Ministerstva financí bude poskytnuta ve výši 90 %
celkových nákladů.
Na zbylých 10 % se v současné době zpracovává žádost o
dotaci a bude podána do Středočeského infrastrukturního
fondu. Pokud bychom byli úspěšní, celá akce bude kryta dotačními prostředky.
Blanka Strnadová, starostka obce

Poděkování od MŠ Vranovice
V červnu nastal konec školního roku
2019/2020. Tento rok začal a probíhal pro naši mateřskou školu úplně
obyčejně. Uspořádali jsme spoustu
akcí pro naše děti, ale i pro rodiče.
Všichni zaměstnanci i ostatní se zapojili do všeho s velkým nasazením.
V březnu jsme pak ale museli naši
školku ve Vranovicích na dlouhou
dobu uzavřít v důsledku pandemie Covid-19. I v této době ale
nikdo ze zaměstnanců nezahálel a tento čas naplno využil.
Malovali jsme třídy, dělali výzdoby, natírali nově herní prvky
na zahradě, připravovali nový školní rok atd.
Touto cestou bych tedy ráda poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy Vranovice za úspěšný, i když poněkud
netradiční školní rok. Patří jim velké díky za jejich práci i
nad rámec jejich pracovních povinností. Poděkování patří
také zřizovateli mateřské školy, Obecnímu úřadu Vranovice,
především paní starostce Blance Strnadové i všem ostatním
členům zastupitelstva. Vždy školce ochotně pomáhají a dělají
pro ni maximum. Bc. M. Hlaváčková, ředitelka MŠ Vranovice
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Informace pro občany

q Od 1. 7. 2020 jsou úřední hodiny Obecního úřadu Vranovice v pondělí od 18 do 20 hodin a na základě telefonické
objednávky ve středu od 14 do 17 hodin.
q Obecní knihovna Vranovice bude o prázdninách otevřena
pouze 15. 7. a 12. 8. od 17 do 18 hodin.
q Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad od 13. do 17.
7. 2020 uzavřen.

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice
V červnu jsme se konečně
dostali na soutěž v požárním
sportu do Honezovic, kde se
běhá liga „O pohár Hořiny“.
Moc se nám nezadařilo, ale
užili jsme si to. Potěšující
zprávou je, že letos proběhne i Brdská liga a my budeme po domluvě s radou BL
pořádat dvojkolo 15. – 16.
srpna místo Sedlčan.
Z neděle 14. na pondělí
15. června přišly lokální záplavy. Naše JPO se zhostila svého poslání na jedničku. Připravili jsme pytle s pískem a všechna čerpadla včetně PS12tek do
akce. Již v odpoledních hodinách naše jednotka zasahovala
u vytopeného dvora a hospodářského stavení. Preventivně
nachystala čerpadla v nejvíce ohrožených nemovitostech a
odčerpávala vodu. V noci ještě došlo na odstranění spadlého stromu přes příjezdovou cestu ve střední části Vranovic.
Ve čtyři hodiny ráno přišel opět vydatný déšť, ale k dalšímu
navýšení hladiny potoků už nastěstí
nedošlo. V dopoledních
ˇ
hodinách už jednotka pouze odčerpávala kalnou vodu ze zatopených studní a vrtů.
Chtěl bych naší JPO poděkovat za včasný zásah a doufám,
že si postižení občané dobře uvědomili, jak důležitou roli hrají
dobrovolní hasiči při takových živelných pohromách. Když by
se nejednalo o lokální záplavy, tak by určitě neměli kapacitu
přijet hasiči HZS ani pověřená jednotka z jiné obce. S panem
Pojerem, který spravuje naše rybníky, jsem domluvený, že
bude snižovat hladinu Podhůreckého i Podveského rybníku,
pokud přijde výstraha před vzedmutím hladin toků. Byl zařazen i do našeho protipovodňového informačního systému,
takže obdrží SMS s informací o eventuálním překročení limitních srážek.
Ing. Stanislav Strnad, starosta SDH
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Vranovice – jedno velké staveniště
Všichni víme, že Vranovice jsou v
současné době jedno velké staveniště. Přestože na stavbu dozírá technik
bezpečnosti práce a naším i jeho zájmem je zabezpečit vše tak, aby nedošlo k nějakým problémům, chtěla
bych apelovat na vás všechny vranovické občany a požádat o vaši obezřetnost a hlavně o dozor nad vašimi
dětmi. Silnice ve Vranovicích je sice
uzavřena, ale přesto všichni víme,
kolik přes zákaz vjezdu projede obcí aut. Apelujeme na policii, aby hlídky prováděly mnohem častěji kontrolu projíždějících vozidel, ale samozřejmě i ony mají omezenou kapacitu.
Nemůžu pochopit, proč tu musí projíždět řidiči osobních automobilů jedoucích z Rožmitálu do Příbrami, když mají nově
opravenou objížďku, která je navíc kilometrově cca stejná
jako uzavřená silnice! Několikrát jsem viděla, že nejen větší,
ale i hodně malé děti na kolech vjíždějí až na hlavní silnici v
obci a nemají nad sebou dohled rodičů. Dále prosím místní
řidiče o přizpůsobení rychlosti při projíždění staveništěm.
Nikdo přece nechceme, aby došlo k úrazům nebo škodám
na majetku. Děkuji.
Blanka Strnadová, starostka obce

Přívalové srážky ve Vranovicích
V neděli 14. června 2020, tak jako na mnohých místech naší
republiky, i ve Vranovicích způsobily přívalové srážky spoustu problémů. Zásahová jednotka obce byla v pohotovosti od
odpoledních hodin. Srážky, které spadly v Brdech v předchozích dnech, naplnily potoky a rybníky na katastru naší
obce a hrozilo, že jejich kapacita již nebude stačit. Zásahová jednotka byla povolána kolem 20. hodiny. Louky v tuto
dobu byly podmáčené a nevsakovaly žádné srážky, veškerý
déšť se valil ulicemi obce. Nejvíce zasažené bývají ve spodní
části Vranovic občané kolem Nesvačilského potoka. Voda ale
prolítla i venkovní učebnou mateřské školy, obecní stodolou,
ohrožovala domácí drůbež, natékala do výkopů rozestavěné
kanalizace, zaplavovala dvory. Zásahová jednotka plnila pytle pískem a rozvážela je k nejvíce postiženým nemovitostem.
Všechny hasičské mašiny byly rozvezeny k občanům, kde
hrozilo zaplavení dvorů a nemovitostí. Došlo i na odčerpávání
vody. Hlídaly se rybníky a všechny toky ve Vranovicích. Odřezávaly se popadané a podemleté stromy a keře. Kolem půlnoci
přestalo pršet, a tak většina členů zásahové jednotky mohla
odejít domů, aby v pondělí ráno mohli nastoupit do svých
zaměstnání. Pohotovost držel starosta hasičů Ing. Stanislav
Strnad až do ranních hodin.
A v tuto chvíli se s vámi musím podělit o zarážející skutečnosti. Hasičské auto se zapnutými majáky, které se v 7 hodin
ráno potřebovalo na hlavní silnici v obci otočit, nebylo puštěno bezohlednými řidiči, kteří mimochodem do obce vjeli i přes
zákazovou značku. Kde to jsme a jak se to chováme? Když ani
vozidlo integrovaného záchranného systému už nemá přednost a lidé nedodržují nařízení a zákony. To byla z mé strany
jen malá vsuvka. V ranních hodinách byl také povolán velitel
zásahové jednotky p. Jiří Lojín a člen zásahové jednotky Ing.
Stanislav Strnad ml., aby vyčerpávali občanům zaplavené
studny a sklepy.
Chtěla jsem tímto poděkovat nejen celé zásahové jednotce,
ale i občanům, kteří neváhali, opustili v tomto počasí své bezpečné domovy a šli nám nezištně pomoci při tomto zásahu.
Ještě bych chtěla na tomto místě poznamenat, že zákonnou
povinností obce je mít zásahovou jednotku nebo mít smlouvu
s jinou obcí, která zajišťuje požární ochranu obce, ale i takovéto záplavové a povodňové situace. Jak by to asi vypadalo, kdybychom měli smlouvu s jinou obcí, která by také byla
srážkami zasažena? Samozřejmě by zasahovala ve své obci.
Chlapi, jsem ráda, že vás tu mám a moc vám za nedělní noc
děkuji.
Blanka Strnadová, starostka obce
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Hudčice
Přípravu pouťových oslav zmařila
protikoronavirová opatření
Po loňském úspěchu Budvarky, která zpříjemňovala pouťové
odpoledne na místním „parku“, bylo v plánu obce tuto akci
zopakovat. Bohužel, člověk míní a situace mění. Letos to byla
situace koronavirová a po dlouhém přemýšlení a zjišťování
dostupných informací k aktuální situaci pořádání kulturních
akcí se zastupitelstvo obce nakonec usneslo, že tato akce a
tím pádem ani večerní zábava letos neproběhnou. Věříme,
že občané tuto situaci pochopí, zastupitelstvo obce zvažovalo
různé možnosti, ale ve výsledku je zásadní a nejdůležitější
ochrana zdraví občanů. Letos se tedy pouťové oslavy v Hudčicích ponesou v soukromém duchu každého z nás. Příští rok,
pokud situace dovolí, se budeme těšit!
(ld)

Poutní mše svatá v místní kapli proběhne
v sobotu 4. července 2020 od 18.00.

Kontejner na železo není
určen na jiné druhy odpadu
Důrazně apelujeme na občany, že kontejner na železo, který
je umístěn na zahradě bývalé školy, je určen pouze na kovový
odpad. V poslední době se opakovaně v kontejneru nachází
například televizory, koberce, lino a další odpad, který to této
nádoby nepatří. Při vývozu do kovošrotu je tento odpad vrácen
obci a jsme nuceni ho vyvážet speciálně na skládku za nemalé finanční náklady.
(ld)

Opožděné pálení čarodějnic

V Hudčicích si ani letos nenechali ujít pálení čarodějnic.
Kvůli protikoronavirovým opatřením se ale konalo o něco
později.
Foto: archiv obce

Bezděkov p. Tř.
Aktuální informace z obce najdete na

www.bezdekovptr.cz
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Vševily

Volenice

Jubilea v červnu

65 let

Věra Škvárová		

Lesní Chalupy

Jubilea v červenci
65 let
70 let

Jiří Škvára
Vladimír Němec

Lesní Chalupy
Vševily

Srdečně blahopřejeme!

Nová Hasičská klubovna otevřena
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUBOVICE. Děti mají nově v Mateřské škole Bubovice k dispozici prostorný altán s barevnými stoly a lavicemi, kde se mohou schovat za nepříznivého počasí, pískoviště s hračkami, několik skluzavek,
vahadlovou houpačku, obytný domek, hřiště na kopanou
i košíkovou a lavičky k odpočinku ve stínu vzrostlých
hrušní.
Foto: archiv MŠ

Velmi vydařená Noc kostelů
v Bubovicích a v Pročevilech
Poprvé se konala Noc kostelů 12. června 2020 v Bubovicích a v Pročevilech.
Přítomní pozorně sledovali výklad o
historii kostela zasvěceného svatému
Václavu, při prohlídce kostela si mohli
zblízka prohlédnout výzdobu - cenné
malby, náhrobní kameny, nástěnky,
které připomínaly nedávnou minulost.
Děti si odnášely na památku svoje výtvory vytvořené pod laskavým vedením
paní L. Lacinové, dospělí si prohlédli velmi cenná vydání biblí. O Sedmi
svátostech poutavě vyprávěl pan farář PhDr. Jozef Gumenický. Komorní
Student gymnázia
hudba zněla kostelem v podání rodiny
František Korecký
Bendových.
Po přesunu do Pročevil si návštěvníci vyslechli vyprávění
o historii pročevilského kostela opět v podání studenta příbramského gymnázia Františka Koreckého. Modlitba se zpěvy
zněla kouzelně osvětleným kostelem svaté Barbory.
Celým večerem obratně provázela paní Jitka Štěpánová.
Díky ní znali posluchači podrobně program. Na akci se podílela i řada dalších osob, které nelze vyjmenovat, protože pak
by muselo být toto vydání Třemšínských listů věnováno jen
Noci kostelů. Připraveno bylo i velmi rozmanité občerstvení.
Noc se snesla, hvězdy provázely ty, kteří pro jeden večer
odložili svoji práci a obvyklé činnosti, aby se zastavili a uvědomili si, že žijí v krásném kraji s lidmi, k nimž mají blízko. Složili svou přítomností poklonu svým předkům, kteří zanechali
neobyčejné dílo. Pořadatelé za jejich přítomnost děkují, neboť
bez nich by smysl této akce nebyl naplněn.
(mch)

Pozvánka na letní setkání seniorů
Setkání seniorů Bubovic, Pročevil a Volenic se koná v pátek 17. července 2020 od 17 hodin v Bubovické hospůdce
a pod ní. Náplní tohoto setkání bude opékání buřtíků, poslouchání hudby, zpívání a možná i tanec. Přijďte si popovídat, zavzpomínat. Hrát bude Duo Janoušek.
(mch)

Konečně po dlouhých letech příprav a jednání nastal ve Vševilech v sobotu 6. června 2020 „Den D“. Byla otevřena nová
budova Hasičské klubovny, a to na místě zbouraného, dobře
známého „Pupu“. Jeho historie se začala psát v 50. letech
20. století, kdy budova sloužila jako „slepičárna“ JZD. V 70.
letech ji pak začali částečně spravovat místní požárníci, aby
měli zázemí pro konání vyhlášených letních tanečních zábav.
V tu dobu sloužila jako klubovna hasičů horní místnost s
výčepem. Posléze byla adaptována i dolní část, z níž vznikl
společenský sál, jelikož zdejší hospoda „Nebíčko“ byla uzavřena. Jednalo se však o nevyhovující prostor bez sociálního
zázemí a s prostorovými limity. Až v roce 2013 došlo k odkoupení pozemku i budovy od restituentů. Začaly tak hned
přípravy projektové dokumentace nové stavby. Čekalo se na
vypsání vhodné dotační výzvy, která ovšem několik let nebyla
pro naši obec dosažitelná. Z toho důvodu se zastupitelstvo
obce usneslo, že stavbu zafinancuje se svých zdrojů. Nakonec bylo přistoupeno k rozšíření výčepu i společenského sálu,
navíc byly přistavěny dlouho chybějící toalety. S „Pupem“ se
místní rozloučili při loňské posvícenské zábavě. Hned na to
došlo k demolici stavby. Přívětivá zima usnadnila stavební
práce a umožnila otevřít Hasičskou klubovnu ve stanoveném
termínu. Při té příležitosti proběhla i tradiční hasičská soutěž
„Florián“, ovšem z důvodu koronavirových omezení se představila pouze místní družstva, která soutěžila v netradičním
požárním útoku s překážkami. Při tomto otevření a soutěži
hrála hudební skupina „Kudrnáči“ a místní obyvatelé a hasiči
se postarali o bohaté občerstvení. Slavnostní pásku přestřihli společně starosta obce Ing. Karel Daniel a starostka hasičů Jaroslava Süsmilichová. Večer pod dohledem místních
hasičů proběhlo dodatečné pálení čarodějnic. Zatěžkávací
zkouška proběhla úspěšně a místní obyvatelé se mohou těšit
z dlouze očekávaného odpovídajícího kulturního stánku, který naše obec postrádala. Velkým bonusem zůstává nádherný
výhled na kostelík sv. Barbory, který stojí na protějším kopci
a který mohou návštěvníci obdivovat i z francouzských oken
klubovny. Nyní se připravuje vybavení interiéru a předběžně
je počítáno, že vše bude zařízeno a dáno k dispozici v květnu
příštího roku, kdy SDH Vševily slaví 125. výročí svého založení.
Josef Pekárek
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Sedlice
Pozvánka na tradiční soutěž
v hasičině do Hoděmyšle
Příznivci a skalní fanoušci hasičského sportu, srdečně
vás zveme na XXX. Ročník „Memoriálu Čeňka Poláka“
v požárním útoku družstev mužů nad 35 let, žen bez
omezení věku, pořádaného SDH Hoděmyšl spolu s SDH,
TJ a Obecním úřadem Sedlice. Akce začíná v neděli 5.
července v 13 hodin ve sportovním areálu v Hoděmyšli,
v odpoledních a večerních hodinách se můžete těšit na
kapelu Šupina Miloše Velíška. Moc nás potěší, když se
zúčastníte.
Srdečně vás zvou starosta obce Jiří Čech a starosta
SDH František Pletánek.

Rozpis měsíčních svozů komunálního
odpadu na druhé pololetí roku 2020
Měsíční svoz (modrá známka)
- 6. 7., 3. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11. a 7. 12.

Výpis přijatých usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Sedlice
dne 2. 6. 2020
27/6/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dne 2. 6. 2020, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
28/6/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2019.
29/6/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
za rok 2019, a to bez výhrad.
30/6/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části pozemků 907, 844/4, 844/3.
31/6/2020 - Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavřít
smlouvu o dílo mezi obcí Sedlice a panem Václavem Seifrtem,
bytem Láz 70, IČ: 74169637 na těžbu a přibližování dřeva,
pěstební práce, pálení klestu, zalesňování holin po těžbě, výřez nežádoucích dřevin, ochranu kultur nátěrem a ožinování
na rok 2020.

Koupě
Aktuální informace z obce najdete na

www.obec-koupe.cz

Telefonní číslo do redakce a inzerce
měsíčníku Třemšínské listy
je 723 722 223.
Kontaktovat nás můžete také e-mailem
na adrese tremsin.listy@rozmitalptr.cz.
Redakce sídlí na adrese
Náměstí 6 v Rožmitále pod Třemšínem.

O počasí v květnu
Poslední jarní měsíc byl charakteristický rychlými změnami
počasí. Jako celek vyšel teplotně i srážkové slabě podnormální s průměrnou teplotou 10,9°C, která je 0,6°C pod dlouhodobým normálem a úhrnem vodních srážek 57,0 mm, což
představuje 85 % normálu. Přesto se vodní bilance nezhoršila, neboť rozdělení srážek bylo rovnoměrné a výpar nebyl
tak intenzivní jako v dubnu. Příroda se oděla různými odstíny
zeleně, tráva začala bujně růst a vlhkost vzduchu byla také
vyšší. V první polovině měsíce se vyskytovaly časté přízemní
mrazíky a ve třech dnech mrzlo i ve výšce 2 m nad zemí. Dne
19. 5. byla konečně prolomena hranice 25°C a měli jsme první tzv. letní den, i když zatím jediný.
Od 1. do 6. 5. v prvních čtyřech dnech slabě pršelo, oblačnost byla převážně zvětšená. Pak nastalo vyjasnění a noční
teploty klesaly při zemi pod bod mrazu a 6. 5. bylo -0,9°C ve
výšce 2 m nad zemí (při zemi -4,4°C!). Teploty přes den se
pohybovaly od 13°C do 17°C, v noci pak většinou pod hranicí
5°C.
V období od 7. do 11. 5. bylo poměrně teplo, např. 9. 5.
teplota vystoupila až na 24,8°C. Noci zůstávaly ještě chladné
a do 8. 5. s přízemními mrazíky. Od 9. do 11. 5. každodenně
pršelo, nejvíce dne 11. 5., když spadlo z trvalého deště odpoledne a večer krásných 19,0 mm vody. Vše se neobyčejně
osvěžilo a tráva začala růst vysokým tempem.
V období od 12. do 16. 5. se silně ochladilo, přičemž denní teploty nedosáhly s výjimkou 11. 5. ani hranice 15°C. Ve
dnech 12. a 13. 5. dokonce mrzlo ve výšce 2 m nad zemí a
teplota -1,4°C (při zemi -3,6°C) byla i nejnižší v celém měsíci.
Přitom poslední přízemní mrazík jsme zaznamenali 16. 5. V
tomto období pršelo jen z 13. na 14. 5., zato spadlo požehnaných 10,1 mm.
V období od 17. do 21. 5. nepršelo vůbec a intenzivně se
oteplilo až ke zmíněnému dni 19. 5. kdy jsme zaznamenali onen první letní den s teplotou 25,2°C, která je zároveň i
nejvyšší teplotou v měsíci. Noci však zůstávaly stále poměrně
chladné, čímž tzv. amplituda teploty (tj. rozdíl mezi nejvyšší a
nejnižší teplotou za 24 hodin) sahala až k hranici 20°C. Proběhla řada krásných slunečných dní s průzračným vzduchem
a tmavě modrou oblohou.
Od 22. 5. do konce měsíce bylo počasí velice proměnlivé a
po většinu dní pršelo, nejvíce hned 22. 5. (6,7 mm). Teploty
přes den se sice poněkud snížily, ale noci byly již teplejší. Nejchladněji bylo poslední den v měsíci, kdy maximum teploty
dosáhlo jen 12,1°C a minimum 4,5°C (při zemi 1,5°C).
Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p. Tř.

Cestující mohou využívat
při výletech Brdský cyklobus
Cestující mohou využívat až do 28. září Brdský cyklobus,
který jezdí z Plzně do Příbrami a zpět. Na běžné autobusové
lince č. 440555 z Plzně do Příbrami jezdí už od roku 2008.
Autobus s cyklovlekem jede na trase Plzeň - Starý Plzenec Spálené Poříčí - Míšov/ Brdy - Rožmitál - Příbram a obslouží
tak všechny turisticky atraktivní body brdských vrcholků.
Opět jsou zavedeny i spoje Příbram - Míšov a opačně. Cyklisté mohou po trase navštívit řadu zajímavostí, například
Spálené Poříčí, Padrťské rybníky, legendární vrch Třemšín,
půvabný Rožmitál p. Tř., nebo Hornické muzeum v Příbrami.
Cyklobus jede každou sobotu, neděli a svátek od 1. května
až do 28. září 2020 a je zajištěna přeprava minimálně 27
jízdních kol. Z Plzně z Centrálního autobusového nádraží
(CAN) vyjíždí v 7:45 hodin a jede přes Brdy až do Příbrami.
Z Příbrami jede spoj v 10:00 hodin s konečnou zastávkou
Míšov. Z Míšova nazpět do Příbrami jede ve 13:15 hodin. Z
Příbrami jede přes Brdy nazpět do Plzně v 15:30 hodin. (r)
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Místní akční plánování na Příbramsku podporuje školy
podpořené aktivity
říjen 2019 - březen 2020
Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska (dále jen MAP) je podpora škol
a vzdělávání v našem regionu. Každá
základní, mateřská nebo základní umělecká škola, která je zapojena do projektu MAP, si v minulých měsících zvolila
formu podpory. Školy navrhly, zda potřebují podporu z hlediska nákupu různých pomůcek pro výuku nebo zda se
bude jednat o podporu vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce mezi
školami z regionu.
Nákup vybavení a pomůcek pro výuku
je již naplánován, ale byl bohužel zdržen
z důvodu nouzového stavu v ČR. Předpokládáme, že všechny školy budou
moci využívat nové výukové pomůcky
od nového školního roku 2020-2021.
Podpora škol z projektu MAP v oblasti realizace vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce byla zahájena
od října 2019. Od listopadu do března
bylo uspořádáno již několik akcí v mateřských a základních školách, které
bychom vám rádi představili jako velmi
inspirativní aktivity...
Základní škola Březnice uspořádala
úplně poprvé Konferenci žákovských
parlamentů základních škol na konci února v Kulturním domě v Březnici.
Této velmi inspirativní konference se
účastnily školní parlamenty ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem, ZŠ Hvožďany, ZŠ
Milín, ZŠ Mirovice a ZŠ Blatná.

V Mateřské škole Jince se uskutečnily tvořivé dílničky pro rodiče s
dětmi. Rodiče dětí měli možnost strávit

příjemné odpoledne se svými dětmi a jejich učitelkami, seznámili se blíže s prostředím školky a mohli si udělat malou
představu, jak probíhají řízené činnosti
v MŠ.
Děti a paní učitelky Mateřské školy
Láz díky finanční podpoře z projektu
MAP navštívily interaktivní expozici Sladovna v Písku a uspořádaly také díky
podpoře z projektu MAP vánoční jarmark.
Základní škola Chraštice uspořádala
exkurzi do pražského planetária na program „Letíme na Mars“.
Mateřská škola Obecnice uspořádala z podpory projektu MAP již několik
výukových programů pro děti. Děti poznávaly život Krtečka a jeho kamarádů,
cestovaly v čase od pravěku po středověk, seznámily se s životem zvířátek,
kde bydlí a jaká je jejich potrava. Děti
poznaly svět astronomie a podmořského
světa a zhlédly dvě divadelní představení - Maxipes Fík a Pohádky z klobouku.
Mateřská škola Podlesí uspořádala
pro své děti výlet na ekologickou farmu
Moulisových v Milínově u Nezvěstic, kde
byl připraven dvoudenní program „Od
semínka po talíř“. Hlavním cílem akce
bylo, aby si děti uvědomily, kde se bere
jídlo v obchodech a jak velká práce se
skrývá za výrobou másla.

ků a Základní školy Jiráskovy sady v
Příbrami navštívili vzdělávací zařízení
TECHAK v Březnici. Cílem akce bylo
rozvíjet a podněcovat u žáků zájem o
odborné předměty a prohloubit jejich
znalost o přírodních jevech.

Mateřská škola Rybička z Příbrami
naplánovala v březnu vzdělávací program věnovaný řemeslům a povoláním a Mateřská škola Jana Drdy z Příbrami uspořádala pro děti, rodiče a celý
pedagogický sbor na začátku prosince
workshop vážné hudby s možností vyzkoušení hudebních nástrojů.
Akce škol na nějaký čas přerušil nouzový stav v ČR. Po návratu dětí do škol
věříme, že se budou moci uspořádat
naplánované aktivity a děti prožijí další
zajímavé dny…
Kontakty na zástupce Realizačního
týmu MAP na území Příbramska:
Hlavní manažerka projektu:
Martina Suchá - tel. 777 057 216
Koordinátorka za město Příbram:
Lenka Pavlíková
Koordinátorka za MAS Brdy:
Petra Vlachová
Koordinátorka za MAS Podbrdsko:
Vendula Šedivá

Žáci ze Základní školy Bratří Čap-

www.mappribram.cz
Facebook - Místní akční plán
ORP Příbram

MLÝN BOHUTÍN
PŘIPRAVIL OD 8. SRPNA 2020

PRODEJ KUŘIC

(je-li pracovní den)

-

Rožmitál p. Tř. - Zalány - Nepomuk
Nepomuk - Zalány - Rožmitál p. Tř.
Rožmitál p. Tř. - Voltuš - Hutě p. Tř.
Hutě p. Tř. - Voltuš - Rožmitál p. Tř.

Všechny odjezdy a příjezdy v Rožmitále začínají a končí na autobusovém nádraží proti lékárně.

dospělí 12,- Kč, děti do 15 let 4,- Kč
Jízdní řád AUTOTAXI platný od 1. června 2020

ČERVENÁ ISABROW a ČERNÁ MORAVIE
Stáří 11 - 12 týdnů, začnou snášet koncem října.
Všechny kuřice jsou ošetřeny vakcinací proti Markově chorobě,
kokcidióze, pseudomoru a bronchitidě drůbeže.
Kuřice jsou odchovány na podestýlce (ne v klecích).
Objednávky zasílejte SMS ve tvaru - jméno,
barva, počet ks, případně volejte na telefonní
čísla 723 760 593 nebo 737 555 513.
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reklamní agentura

pr nt cup

Od. 1. 7. 2020

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
sleva až 50 %

i

protože reklama nás baví

POTISK PŘEDMĚTŮ

v obchodě s obuví a oděvy
Náměstí 54, Rožmitál p. Tř.

hrnky, puzzle, přívěsky, magnetky

POTISK TEXTILU

Těšíme se na Vaši návštěvu!

trička, dresy, mikiny, polštáře, firemní oblečení

VÝROBA REKLAMY

bannery, roll upy, PVC reklamy, polep aut, výloh

PRINT & COPY
COP

Restaurace Karlův Týn

kopírování, tisk, skenování, laminování, vazba

TISKOVINY & FOTO

vizitky, kalendáře, poukázky, fotoplátna, fotografie

RAZÍTKA

PRINT CUP, Hálkova 190, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42
+420 607 608 331 / www.printcup.cz / info@printcup.cz

Obědy, večeře, pizza, minutky
Rozvoz hotových jídel po-ne 10-14 hodin
Po 14. hodině rozvoz dle dohody, hotová jídla, minutky, pizza
Rozvoz jídel i pro ﬁrmy dle jídelníčku pro rozvoz
s objednáním dopředu výhodná cena za menu
Rozvoz i mimo Březnici dle dohody
Uspořádání srazů, akcí, školení, oslav a různých akcí včetně živé
hudby. Info o akcích na www.restauracekarluvtyn.cz
nebo facebook: Restaurace Karlův Týn
Možnost dlouhodobého ubytování pro skupiny i dělníky
ve dvou apartmánech
Ludvíka Kuby 304 Březnice 262 72, Tel: 720445 578, 776 083 604
e-mail: restaurace.karluv.tyn@seznam.cz
web: www.restauracekarluvtyn.cz

NEJLEVNĚJŠÍ ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ DŘEVO SYPANÉ
do 30 km doprava ZDARMA při odběru min. 10+ prms

SMRK, BOROVICE - cena Kč 690 Kč/ 1 prms
objednávky na tel. 777 838 068, 776 752 086
nebo na emailu: soukupova.janina@seznam.cz
Ing. Jana Soukupová, Podlesí 331, Příbram
Nabízíme též:

NEŠTÍPANÝ SMRK - cena Kč 550 za prostorový metr rovnaný, délky 2 - 4 m
PRODEJ ŘEZIVA - trámy, fošny, latě, prkna
ŘEZÁNÍ TRÁMŮ NA MÍRU - dle Vašich požadavků
...neváhejte nás kontaktovat...
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SEKÁNÍ A ÚDRŽBA
TRAVNATÝCH PLOCH,
ÚDRŽBA ŽIVÝCH PLOTŮ

Tel.: 734 353 641
Pejsar&syn
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ÚTERÝ A ČTVRTEK
13 - 16 hodin
Po domluvě kdykoliv
MILADA FILIPOVSKÁ
pojišťovací
zprostředkovatel

Platba kartou možná
Těším se na vaši návštěvu.

Palackého 68, 262 42 Rožmitál p. Tř.
Tel.: 724 488 218
e-mail: milada.ﬁlipovska@kooperativa.cz;
ﬁlipovskam@seznam.cz

VODA,TOPENÍ, PLYN
OPRAVY VODOVODNÍCH ARMATŮR, KANALIZACE,
KOTELNY, KOUPELNY, BYT. JÁDRA, PODL. TOPENÍ
PŘÍPRAVY VODOMĚRNÝCH SOUSTAV, VODNÍ FILTRY

Jindřich Kapitán
Jindřich Kapitán
+420 776 043+420
138776 043 138

606 260 996

Zdeněk ŽIBŘID

koupelnyrozmital@email.cz

drevostavbyrozmital@email.cz
převoz stavebního materiálu, písku,
převoz
stavebního
materiálu,
písku,
betonu,
štěrku,
hlíny, cementu aj.
betonu, štěrku, hlíny, cementu aj.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - KÁCENÍ STROMŮ
- PERGOLY - ZAHRADNÍ DOMKY
- DŘEVOSTAVBY - STŘECHY - OKNA DVEŘE - PALETY - OBALY - DŘEVAŘSKÁ
VÝROBA - ŘEZÁNÍ SKEL

Tel.: 731 325 928

drevostavbyraz@seznam.cz
Voltuš 54, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

KOUPELNY
ROŽMITÁL

voda - topení - plyn

606 260 996
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PRODEJ
PÍSKŮ A DRTÍ
BŘEZNICE 473

Tel.: 317 721 287

27
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SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN

NOVĚ

Výškové práce, rizikové kácení stromů

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Telefon: 317 721 287
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Firma NERAK-Rožmitál spol. s r.o.
Provozovna Hofmeisterova 40
(přímo proti aleji Johanky z Rožmitálu)

nabízí

Prodej
ledvického uhlí písku a drtí
• váženo na ověřené digitální váze
• doprava zdarma
• při odběru nad 15q skládání dopravníkem

Vodohospodářské stavby
a zemní práce
i v těžko přístupných
terénech
Volejte tel.
tel. 602
602 182
182491
491–- pan
Jiří Urban

Protisluneční a bezpečnostní
Okenní fólie – autofólie
Wrapingové fólie

• rychlá montáž bez vysklívání w
ww
• odraz škodlivé části UV záření
.pr
o-f
• velmi dobrá tvarovatelnost fólií
ol.
cz
• úspora nákladů na vytápění a klimatizaci
• ochrana proti vyblednutí interiéru
• vysoká propustnost světla a dokonalá viditelnost
• zvýšení mechanické odolnosti
• dokonalý vzhled a široký sortiment
• atest pro ČR a státy EU
• redukce ostrého slunečního světla
• vytvoření požadovaného soukromí
• změna barvy auta pomocí wrapingové fólie
• speciální 3D fólie na jednotlivé díly i celopolepy aut
• tuningové polepy aut
• ochrana laku pomocí fólie při zachování
původní barvy

Roman Prosický
Tel. 777 200 040
e-mail: prosicky@turako.cz
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PALIVA PANO
Ověření dostupnosti ZDARMA
Rychlá instalace
Individuální přístup
Monitoring sítě 24/7
Internet 24 hodin denně,
neomezeně, bez datových limitů
Možnost sledování TV přes internet
ZDARMA

instalace a pronájem koncového zařízení

ořech 1 Ledvice kátrované
ořech 2 Ledvice
kostka Ledvice
německé brikety
brikety uhelné Rekord 2“
brikety uhelné Rekord 7“
brikety dřevěné RUF - buk
ořech 1 Bílina pytlované
ořech 1 Most kátrované

25 kg
10 kg
10 kg
25 kg

400 Kč/q
378 Kč/q
410 Kč/q
470 Kč/q
180 Kč/bal.
85 Kč/bal.
70 Kč/bal.
140 Kč/bal.
320 Kč/q

Příkosice
písek betonový
písek maltový
drtě: 4/8
8/16
16/32/
0/32
PB lahve 10 kg

290 Kč/t
390 Kč/t
495 Kč/t
470 Kč/t
450 Kč/t
400 Kč/t
379 Kč

www.palivapano.cz

tel.: 603 812 181, 371 782 539
e-mail: ﬁrma@palivapano.cz

(při uzavření smlouvy na 24 měsíců)

kamerové systémy
zabezpečovací systémy

servis PC, firemní servis IT
správa počítačových sítí
(Příbramsko, Praha)
internet@ptcomp.cz

775 708 666

Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 26242

www.pt-net.cz

Uzávěrka srpnového čísla pro příjem
inzerce bude ve středu 22. července
TŘEMŠÍNSKÉ LISTY vydává Svazek obcí mikroregionu Třemšín
(Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42) - IČ 709 194 37 Vychází jako měsíčník k prvnímu dni v měsíci. Distribuce zdarma,
k dostání také v Městském kulturním středisku na náměstí v Rožmitále nebo v prodejně Drogerie - knihy Blanka Pazderníková na
náměstí v Rožmitále. Registrace Ministerstva kultury ČR pod č. E
14289 - Redakční rada: starostové Svazku obcí mikroregionu Třemšín a Městské kulturní středisko Rožmitál p. Tř. Redakce: e-mail:
tremsin.listy@rozmitalptr.cz, tel.: 723 722 223. Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o. Redakce neručí za věcný obsah příspěvků.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, přesto za ně děkujeme.
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V Rožmitále se konalo zasedání
zástupců Mikroregionu Třemšín
Ve středu 10. června se konalo v Rožmitále pod Třemšínem zasedání starostů a
starostek obcí sdružených
ve Svazku obcí Mikroregion Třemšín. Zástupci obcí
mimo jiné vzali na vědomí
zprávu auditora o výsledku hospodaření za uplynulý rok, schválili Závěrečný
účet Svazku obcí Mikroregion Třemšín za rok 2019 a
také Rozpočtový výhled Svazku obcí Mikroregion Třemšín na
roky 2021 – 2023. Starostové hovořili také o koronavirové krizi a jejích následcích, které budou mít na rozpočty obcí obrovský finanční dopad. Tématem zasedání byla i problematika
odpadového hospodářství. Poprvé se jednání zúčastnil také
nový starosta obce Sedlice Ing. Jiří Čech, který nahradil ve
funkci starostku Ing. Zuzanu Šourkovou. Ta převzala v závěru zasedání od předsedy Svazku obcí Mikroregion Třemšín a
starosty Rožmitálu p. Tř. Ing. Josefa Vondráška květinu jako
poděkování za dlouholeté a přínosné působení ve svazku. (fž)

Přípravy na „koupací“ sezonu

Přípravu na letní „koupací“ sezonu má Rožmitál pod
Třemšínem úspěšně za sebou. Ve sportovně-rekreačním areálu provedli pracovníci technických služeb v
součinnosti s hasiči z SDH Rožmitál p. Tř. čištění koupaliště. Následovaly drobné opravy a další náležitosti
nutné k pohodovému trávení horkých letních dnů u
vody.
Foto: Aleš Haluska

Hřiště už slouží sportovcům

Dvě nová multifunkční hřiště s povrchem z umělého
trávníku v rožmitálském sportovně-rekreačním areálu už
slouží sportovcům.
Foto: František Žán

Shromáždění podporující rychlé
schválení kompenzací pro obce

ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠŤ. V květnu a červnu byla po uvolnění
opatření vyčištěna koupaliště ve Hvožďanech a na Mýtech u zámečku. „Velké poděkování patří SDH Hvožďany
a dobrovolníkům, kteří s čištěním koupališť pomohli. Letní sezona může začít!“ uvedla starostka Hvožďan Markéta Balková.
Foto: archiv obce

V úterý 16. června se přes 200 starostů obcí a měst z celé
republiky sešlo v Praze na Malostranském náměstí na shromáždění podporujícím rychlé schválení kompenzací pro obce
a města ve výši 1200 Kč na obyvatele za výpadek daňových
příjmů. Zákon se v danou chvíli projednával v nedaleké Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Z Mikroregionu Třemšín se
akce účastnila starostka Hvožďan Markéta Balková.
(red)
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Stavební ruch s sebou
přináší řadu rizik

DEN DĚTÍ. Věšínská mateřská škola se po delší době otevřela poslední květnový týden. Děti čekalo překvapení v podobě přestavby třídy, přibyl i nový
nábytek, z části byla upravena šatna, ale největší úspěch u dětí sklidila stěna
s basketbalovým košem. Děti také oslavily Mezinárodní den dětí, kdy si užily
řadu soutěží a na každého čekal malý dárek a sladkost.
Foto: archiv MŠ

S dětmi se do školky vrátila radost a smích
Výstavba vodovodu a kanalizace ve
Vranovicích je v plném proudu. Obec
připomíná v současné době jedno velké staveniště, což s sebou přináší řadu
rizik. Více se dozvíte uvnitř Třemšínských listů.
(red)

Učebny ve speciální
škole prošly úpravami

Do hvožďanské mateřské školy se po pauze způsobené protikoronavirovými
opatřeními vrátily děti a s nimi radost a smích. Kamarádi dětem scházeli a
nyní si společné chvíle užívají plnými doušky.
Foto: archiv MŠ

Retrosbírky v Podbrdském muzeu

Až do 20. září mohou lidé navštívit v rožmitálském Podbrdském muzeu letní interaktivní výstavu Retrosbírky. Výstava nabízí několik desítek sbírek
předmětů z druhé poloviny 20. století, ale také možnost vstoupit do zařízeného bytu sběratele. Nechybí ani vzpomínka na textilní závod Jitex. Snímky
jsou z přípravy Retrosbírek.
Foto: archiv PM

Speciální základní škola v Rožmitále
pod Třemšínem využila přerušení výuky k rekonstrukci místnosti školní družiny a jedné učebny, která se dočkala
i nového vybavení. Před zářijovým nástupem do školy se na nově vybavenou
učebnu včetně moderní multimediální
tabule mohou těšit žáci ještě jedné třídy.
Mgr. Pavel Bártl

